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Analiza dyskryminacyjna. 

Podstawowe za o!enia i zastosowania 

w badaniach spo ecznych 

Piotr Radkiewicz

Instytut Studiów Spo ecznych, Uniwersytet Warszawski

Artyku  jest po"wi#cony analizie dyskryminacyjnej – metodzie pozwalaj$cej bada% ró!nice pomi#dzy gru-

pami obiektów (dwiema lub wi#cej) w oparciu o zbiór wybranych zmiennych niezale!nych (predyktorów). 

Mo!na j$ efektywnie stosowa% w wielu dziedzinach nauki i praktyki spo ecznej (psychologia, socjologia, 

politologia, ekonomia, prawo). Otrzymana dzi#ki modelowi analizy dyskryminacyjnej liniowa kombinacja 

zmiennych niezale!nych jest kryterium przyporz$dkowywania obserwacji do grup. Informacje, których 

no"nikami s$ zmienne niezale!ne (predyktory) zapisywane s$ w postaci syntetycznej jako wyniki funkcji 

dyskryminacyjnej. Analiza dyskryminacyjna mo!e mie% dwa cele: dyskryminacj# (separacja) i klasyÞkacj# 

(alokacja). W pierwszej sytuacji badacz stara si# wyja"ni% przyczyny ró!nic pomi#dzy grupami obiektów, 

wykorzystuj$c ich charakterystyki dost#pne w postaci zmiennych „dyskryminuj$cych”. W drugiej, kon-

centruj$c si# na klasyÞkacji, znajduje równanie matematyczne  $cz$ce grupowe charakterystyki obiektów 

w taki sposób, !e pozwala to efektywnie przewidywa% przynale!no"% grupow$ obiektów, dla których nie 

jest ona znana. Artyku  sk ada si# z dwóch cz#"ci. W pierwszej przedstawi# ogóln$ charakterystyk# modelu 

analizy dyskryminacyjnej; w drugiej, dwa empiryczne przyk ady jej zastosowania – dla dwóch i dla czte-

rech grup obserwacji. 

S owa kluczowe: analiza dyskryminacyjna, zmienna grupuj$ca, liniowa funkcja dyskryminacyjna, centro-

idy grupowe, klasyÞkacja, obserwowana i przewidywana przynale!no"% grupowa 

Analiza dyskryminacyjna jest metod$ statystyczn$ po-

zwalaj$c$ bada% ró!nice pomi#dzy grupami obiektów, 

w oparciu o zbiór wybranych zmiennych niezale!nych 

(predyktorów). Autorem koncepcyjnych i matematycz-

nych podwalin tej metody by  Ronald Fisher (1936), wy-

bitny genetyk i matematyk, znany badaczom spo ecznym 

cho%by z innej metody analizy statystycznej, znacznie 

bardziej rozpowszechnionego modelu analizy wariancji. 

W naukach spo ecznych napotykamy wiele problemów 

badawczych, w rozwi$zaniu których metoda ta mo!e oka-

za% si# bardzo przydatna. Klecka (1981) podaje przyk ad 

grupy badaczy poproszonych o wnikliw$ analiz# danych 

archiwalnych dotycz$cych akcji terrorystycznych, w któ-

rych wzi#to zak adników. Kiedy mamy do czynienia 

z podobnym zdarzeniem, intuicyjna strategia podpowiada 

porównanie dwóch kategorii przypadków – takich, w któ-

rych zak adnicy zostali uwolnieni, z takimi, w których 

odnie"li powa!ne obra!enia lub zostali zabici. Bior$c pod 

uwag# podobie&stwa i ró!nice pomi#dzy tak zdeÞniowa-

nymi kategoriami ataków terrorystycznych, osoby decy-

duj$ce o przebiegu akcji ratunkowej mog$ dokonywa% 

okre"lonych predykcji co do dalszego rozwoju wypad-

ków. Przewidywania takie opieraj$ si# na ogó  na wiedzy, 

do"wiadczeniu i rozs$dku osób podejmuj$cych decyzje. 

Jednak kiedy problem jest z o!ony, a konsekwencje pod-

j#tych decyzji bardzo powa!ne, konieczne jest si#gni#cie 

po mniej subiektywne metody przewidywania.

W opisanej sytuacji decydenci chcieliby przede wszyst-

kim wiedzie%, jakie czynniki pozwalaj$ uprawdopodobni% 

bezpieczne uwolnienie zak adników, nawet wtedy gdy !$-

dania terrorystów nie zostan$ spe nione. Okazuje si#, !e 

na hipotetyczny zbiór czynników sk adaj$ si# nast#puj$ce 

predyktory: liczba terrorystów; poparcie, którym ciesz$ 
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si# w lokalnej spo eczno"ci; ton ich retoryki; typ i ilo"% 

posiadanej przez nich broni; ich liczebno"% w stosunku 

do liczby zak adników itd. Zatem, analizuj$c przebieg 

i Þna  innych ataków terrorystycznych, w których w adze 

odmówi y spe nienia !$da& terrorystów, badacze chc$: 

(1) okre"li% zmienne pozwalaj$ce przewidzie% ostateczny 

los zak adników; (2) znale)% optymaln$ formu # matema-

tyczn$ wi$!$c$ te zmienne ze sob$; i (3) okre"li% trafno"% 

otrzymanego równania. Wykorzystuj$c formu # matema-

tyczn$, któr$ oferuje analiza dyskryminacyjna, badacze 

b#d$ w stanie przekaza% decydentom kluczowe informa-

cje i wskazówki. O ile oczywi"cie dost#pne dane potwier-

dz$, !e wcze"niejsze przypadki bezpiecznego uwolnienia 

zak adników rzeczywi"cie ró!ni$ si# pod wzgl#dem wy-

branych kryteriów od tych przypadków, które zako&czy y 

si# obra!eniami lub "mierci$. 

Analiz# dyskryminacyjn$ mo!na efektywnie stoso-

wa% w wielu dziedzinach nauki i praktyki spo ecznej 

(Norusis, 1994). Dla psychologów mo!e by% u!yteczna 

do selekcji pracowników lub rekrutacji studentów. Dla 

politologów, gdy badaj$c zachowania wyborcze, chc$ 

okre"li% czynniki, które ró!nicuj$ osoby uczestnicz$ce 

i nieuczestnicz$ce w wyborach b$d) pozwalaj$ przewi-

dzie%, na któr$ parti# czy kandydata wyborca odda swój 

g os. Socjologom analiza dyskryminacyjna pomo!e w ba-

daniach nad orzecznictwem s$dowym w kontek"cie spo-

 eczno-demograÞcznej charakterystyki oskar!onych albo 

w badaniu zachowa& dzieci zdeterminowanych przez role 

spo eczne zwi$zane z p ci$. Ekonomi"ci mog$ dzi#ki niej 

ocenia% ryzyko kredytowe lub wyja"nia% ró!nice ekono-

miczne mi#dzy ró!nymi regionami geograÞcznymi. 

Przyk ady zastosowa& tej metody w wielu dziedzinach 

szeroko rozumianych nauk spo ecznych mo!na mno!y% 

(Klecka, 1981). Grupa technik statystycznych okre"la-

nych mianem analizy dyskryminacyjnej znajduje zasto-

sowanie do ca ej gamy problemów badawczych i predyk-

cyjnych. Tym bardziej !e model matematyczny le!$cy 

u jej podstaw jest stosunkowo prosty. Jego rdzeniem jest 

liniowa kombinacja zmiennych niezale!nych (predyk-

torów, zmiennych dyskryminuj$cych), która pozwala 

zaklasyÞkowa% obserwacje (osoby badane) do której" 

z grup b#d$cych przedmiotem zainteresowania badacza. 

Funkcja liniowa powstaje na podstawie warto"ci zmien-

nych w zbiorze obserwacji, których grupowa przynale!-

no"% jest znana. Zmienne poddaje si# starannej selekcji 

opratej na kryterium maksymalizacji ró!nic mi#dzy gru-

pami. Im wi#ksz$ „moc dyskryminacyjn$” posiadaj$, tym 

bardziej efektywny jest model, który tworz$. 

Artyku  sk ada si# z dwóch cz#"ci. W pierwszej przed-

stawi# ogóln$ charakterystyk# modelu analizy dyskrymi-

nacyjnej, a w drugiej dwa empiryczne przyk ady jej za-

stosowania – dla dwóch i dla czterech grup obser wacji. 

Model statystyczny

Krótkie omówienie modelu obejmuje przybli!enie jego 

podstawowych celów, charakterystyk# za o!e& staty-

stycznych, których naruszenie mo!e spowodowa% istotne 

zniekszta cenia otrzymanych rezultatów, oraz opis rów-

nania funkcji dyskryminacyjnej. 

Dyskryminacja i klasyÞkacja

Analiza dyskryminacyjna jest metod$ do"% pojemn$, 

 $cz$c$ kilka powi$zanych ze sob$ operacji (dzia a&) sta-

tystycznych. Za Johnsonem i Wichernem (1992) mo!na 

powiedzie%, !e ma ona dwa g ówne cele:

(1) GraÞczny lub algebraiczny opis ró!nych w a"ciwo-

"ci obiektów (obserwacji) nale!$cych do kilku roz $cz-

nych wzgl#dem siebie zbiorów. Badacz poszukuje „dys-

kryminatorów”, których wariancja separuje te zbiory od 

siebie tak bardzo, jak to tylko mo!liwe.

(2) Sortowanie obiektów (obserwacji) do dwóch lub 

wi#cej zbiorów. Badacz szuka optymalnej regu y mate-

matycznej, która zostanie nast#pnie wykorzystana w ce-

lu przyporz$dkowania nowych obiektów do w a"ciwego 

zbioru. 

Wed ug terminologii wprowadzonej przez Fishera 

(1936) cel pierwszy nazywa si# dyskryminacj$, a drugi 

klasyÞkacj$. U!ywaj$c bardziej opisowych okre"le&, jest 

to, odpowiednio, separacja i alokacja. Funkcja, która se-

paruje, mo!e czasami s u!y% jako alokator, i odwrotnie 

– zasada alokacyjna mo!e sugerowa% procedur# dys-

kryminacyjn$. W praktyce oba cele zachodz$ na siebie 

a rozró!nienie mi#dzy separacj$ i klasyÞkacj$ bywa ma o 

wyraziste.

W pierwszej sytuacji, dokonuj$c dyskryminacji, badacz 

stara si# wyja"ni% przyczyny ró!nic pomi#dzy grupami 

obiektów, wykorzystuj$c ich charakterystyki dost#pne 

w postaci zmiennych „dyskryminuj$cych”. W drugiej, 

koncentruj$c si# na klasyÞkacji, znajduje równanie ma-

tematyczne (lub kilka równa& nazywanych „funkcjami 

dyskryminacyjnymi”)  $cz$ce grupowe charakterystyki 

obiektów w taki sposób, !e pozwala to efektywnie prze-

widywa% przynale!no"% grupow$ obiektów, dla których 

nie jest ona znana. Oczywi"cie bardzo cz#sto zdarza si#, 

!e badaczem kieruj$ obydwa te cele. 

 Procedura dyskryminacji w naturalny sposób ma cha-

rakter raczej eksploracyjny. Jest cz#sto wykorzystywa-

na w badaniach korelacyjnych, czyli wtedy gdy zwi$zki 

przyczynowe mi#dzy zmiennymi nie s$ dobrze rozpo-

znane. Procedura klasyÞkacji jest mniej eksploracyjna 

w tym sensie, !e prowadzi do wskazania precyzyjnych 
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regu  u!ywanych do porz$dkowania obiektów. Regu y te 

nie s$ jednak wolne od b #dów, poniewa! charakterystyki 

w a"ciwe dla poszczególnych grup obiektów mog$ mie% 

(i na ogó  maj$) na tyle s ab$ moc ró!nicuj$c$, !e grupy 

te cz#"ciowo si# ze sob$ pokrywaj$. Dlatego mo!liwe jest 

zaklasyÞkowania obiektu z grupy x1 do grupy x2 i od-

wrotnie. Niemniej jednak, dobre regu y klasyÞkacyjne 

powinny prowadzi% do relatywnie ma ej liczby b #dnych 

klasyÞkacji. 

Podstawowe za o!enia statystyczne

Analiza dyskryminacyjna w swojej optymalnej posta-

ci dostarcza takich regu  klasyÞkacji, które minimalizu-

j$ prawdopodobie&stwo b #dnego przyporz$dkowania 

obiektów. Aby tak si# sta o, zbiór danych powinien spe -
nia% okre"lone za o!enia. 

Zacznijmy od tego, !e (1) wszystkie obserwacje musz$ 

nale!e% do dwóch lub wi#cej wykluczaj$cych si# wzajem-

nie grup, a (2) ka!da grupa musi sk ada% si# z przynajm-

niej dwóch obserwacji. Innymi s owy, grupy powinny by% 

zdeÞniowane w taki sposób, aby ka!da obserwacja nale-

!a a do jednej i tylko jednej z nich. Zdarza si# niekiedy, 

!e badacz dysponuje zbiorem obserwacji bez okre"lonej 

przynale!no"ci grupowej. Mog$ one zosta% zaklasyÞko-

wane do w a"ciwej grupy pó)niej, na podstawie równania 

matematycznego otrzymanego dla tych obserwacji, któ-

rych przynale!no"% grupowa jest znana. 

Charakterystyki obiektów wykorzystywane do ró!ni-

cowania grup, nazywane zmiennymi dyskryminuj$cymi, 

(3) musz$ by% mierzone na skalach przedzia owych lub 

stosunkowych, tak aby mo!liwe by o obliczenie warto"ci 

"rednich i wariancji. W zasadzie nie ma ogranicze& co do 

ilo"ci zmiennych dyskryminacyjnych, (4) dopóki liczba 

obserwacji jest wi#ksza od liczby zmiennych o wi#cej ni! 

dwa. 

Zmienne dyskryminuj$ce powinny jednak spe nia% 

kilka istotnych warunków. Zak ada si#, !e (5) !adna 

z nich nie mo!e by% liniow$ kombinacj$ innej zmiennej 

dyskryminuj$cej. Dwie idealnie skorelowane zmienne 

nie mog$ pojawi% si# jednocze"nie w równaniu funkcji. 

Uniemo!liwia to wykonanie pewnych przekszta ce& ma-

tematycznych, ale te! ma swój intuicyjnie uchwytny sens. 

Zmienna b#d$ca liniow$ kombinacj$ innych zmiennych 

nie niesie !adnych dodatkowych informacji, ponad to, co 

zawieraj$ jej komponenty. Jest wi#c redundantna.

Zak adamy te!, !e (6) w badanej populacji macie-

rze kowariancji we wszystkich grupach s$ sobie równe. 

Najbardziej przyst#pna i najcz#"ciej stosowana posta% 

analizy dyskryminacyjnej opiera si# na modelu funkcji 

b#d$cej liniow$ kombinacj$ zmiennych dyskryminuj$-

cych. Za o!enie o równo"ci grupowych macierzy kowa-

riancji warunkuje wiarygodn$ estymacj# parametrów 

funkcji dyskryminacyjnej i efektywno"% klasyÞkacji.

Kolejne za o!enie mówi, !e (7) wszystkie grupy zosta-

 y pobrane z populacji maj$cej wielozmiennowy rozk ad 

normalny. Jest ono spe nione, gdy ka!da zmienna ma roz-

k ad normalny wokó  poszczególnych warto"ci innych 

zmiennych. Pozwala to na precyzyjne estymacje statystyk 

testów istotno"ci i prawdopodobie&stwa przynale!no"ci 

do danej grupy. Kiedy za o!enie wielozmiennowego roz-

k adu normalnego zostanie naruszone, oszacowane praw-

dopodobie&stwa nie s$ dok adne (cho% przy zachowaniu 

pewnej ostro!no"ci nadal mog$ s u!y% do interpretacji 

wyników). 

Wymienione za o!enia konstytuuj$ model matema-

tyczny, na którym opieraj$ si# wszystkie najcz#"ciej sto-

sowane odmiany analizy dyskryminacyjnej. Je"li dane 

empiryczne nie spe niaj$ za o!e&, otrzymane statystyki 

nie odzwierciedlaj$ precyzyjnie badanej rzeczywisto"ci. 

Problem ten zostanie nieco szerzej omówiony w ko&co-

wej cz#"ci tekstu.

Zauwa!my, !e do tej pory nie by o w ogóle mowy 

o kierunku zale!no"ci przyczynowej  $cz$cej zbiór ilo-

"ciowych zmiennych dykryminuj$cych (mierzonych na 

skali przedzia owej lub stosunkowej) z nominaln$ zmien-

n$ grupuj$c$ (której warto"ci oznaczaj$ przynale!no"% 

do danej grupy). Nie bez przyczyny, poniewa! – w za-

le!no"ci od sytuacji – na zmienn$ grupuj$c$ mo!emy pa-

trze% jak na wyja"nian$ (zale!n$) lub jak na wyja"niaj$c$ 

(niezale!n$). To samo dotyczy oczywi"cie zmiennych 

dyskryminuj$cych. Je"li przynale!no"% grupowa zale-

!y od wariancji zmiennych dyskryminuj$cych, mamy 

do czynienia z sytuacj$ analogiczn$ jak w wielokrotnej 

analizie regresji (z t$ ró!nic$, !e w analizie dyskrymi-

nacyjnej zmienna zale!na jest mierzona na poziomie no-

minalnym). Z drugiej strony, je"li wariancja zmiennych 

dyskryminacyjnych zale!y od przynale!no"ci grupowej, 

analiz# dyskryminacyjn$ mo!na traktowa% jak rozszerze-

nie modelu analizy wariancji. 

Funkcja dyskryminacyjna

Na to, czym jest funkcja dyskryminacyjna, najle-

piej spojrze% w kategoriach interpretacji przestrzennej. 

Zmienne dyskryminuj$ce tworz$ wówczas zbiór osi prze-

cinaj$cych n-wymiarow$ przestrze&. Ka!dy badany obiekt 

jest punktem w tej przestrzeni, ze wspó rz#dnymi, które 

odpowiadaj$ jego warto"ciom dla poszczególnych zmien-

nych. Je"li grupy obiektów ró!ni$ si# od siebie lokalizacj$ 

na osiach tych zmiennych, mo!emy sobie wyobrazi% ka!-

d$ z nich w postaci skupiska punktów skoncentrowanych 

w okre"lonej streÞe n-wymiarowej przestrzeni. Na ogó  
kontury grup cz#"ciowo na siebie nachodz$, ale odpo-
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wiadaj$ce im „terytoria” nie s$ identyczne. Chc$c opisa% 

usytuowanie grupy, mo!emy okre"li% jej centroid, czyli 

wyobra!ony punkt, którego wspó rz#dne odpowiadaj$ 

warto"ciom "rednich grupowych poszczególnych zmien-

nych. Poniewa! centroidy reprezentuj$ po o!enie typowe 

dla swojej grupy, przedmiotem szczególnego zaintereso-

wania s$ ró!nice mi#dzy nimi. 

Analiza w a"ciwo"ci grupowych centroidów wyzna-

czanych przez wszystkie zmienne dyskryminuj$ce staje 

si# zadaniem zbyt z o!onym, gdy zmiennych tych jest 

stosunkowo du!o. Na szcz#"cie nie potrzebujemy a! tylu 

wymiarów, aby okre"li% relatywne po o!enie centroidów. 

Potrzebujemy ich co najwy!ej o jeden mniej ni! liczba 

grup. Wynika to z zasad geometrii euklidesowej, wed ug 

których w ka!dej przestrzeni dwa dowolne punkty wy-

znaczaj$ lini# prost$, trzy punkty – p aszczyzn#, cztery 

punkty – przestrze& trójwymiarow$ itd. Tak wi#c zgod-

nie z t$ prawid owo"ci$ punkty deÞniuj$ rzeczywisto"% 

sk adaj$c$ si# z n – 1 wymiarów, gdzie n oznacza liczb# 

punktów.

Mo!liwo"% okre"lenia relacji przestrzennych pomi#dzy 

centroidami nie zmienia faktu, !e istnieje niesko&czona 

liczba miejsc, w których mo!emy ulokowa% osie ca ego 

systemu (osie ca ego systemu wspó rz#dnych). Z wielu 

wzgl#dów najwygodniejszym punktem zaczepienia uk a-

du wspó rz#dnych jest tzw. wielki centroid, czyli punkt, 

w którym warto"ci liczbowe dla wszystkich osi wynosz$ 

zero i s$ jednocze"nie "rednimi warto"ciami dla tych osi 

w ca ym zbiorze danych. Osie reprezentuj$ce poszcze-

gólne zmienne mog$ mie% niesko&czenie wiele orienta-

cji wzgl#dem wielkiego centroidu. Je"li umie"cimy jed-

n$ z nich pod takim k$tem, !e umo!liwi to maksymaln$ 

separacj# grupowych centroidów (czyli wi#ksz$ ni! przy 

ka!dej innej warto"ci k$ta nachylenia), otrzymamy o" ab-

sorbuj$c$ szczególnie du!$ porcj# informacji. Zak adaj$c, 

!e osi jest wi#cej (istniej$ wi#cej ni! dwie grupy obiek-

tów), drug$ z nich lokujemy w przestrzeni podobnie jak 

pierwsz$, tj. w taki sposób, aby maksymalizowa a ró!nice 

mi#dzygrupowe, pod warunkiem jednak, !e b#dzie pro-

stopad a wzgl#dem pierwszej (nie b#dzie z ni$ skorelo-

wana). Kolejne osie s$ pozycjonowane w ten sam sposób, 

zachowuj$c ortogonalno"% wobec osi ju! istniej$cych.

Post#puj$c zgodnie z opisan$ powy!ej zasad$, wype -
niamy kryteria derywacji kanonicznej1 funkcji dyskry-

minacyjnej. Opisuje ona matematyczn$ transformacj# 

p-wymiarowej przestrzeni zmiennych dyskryminuj$cych 

w q-wymiarow$ przestrze& kanonicznych funkcji dyskry-

minacyjnych (gdzie q oznacza maksymaln$ liczb# funk-

cji). Ka!dej osi (funkcji dyskryminacyjnej) odpowiada 

osobne równanie matematyczne deÞniuj$ce jej po o!enie 

w przestrzeni. Warto"ci poszczególnych funkcji obliczone 

dla danej obserwacji okre"laj$ wspó rz#dne jej lokalizacji 

w q-wymiarowej przestrzeni funkcji dyskrymina cyjnych. 

Wyj$tkiem od powy!szych regu  geometrycznych jest 

sytuacja, kiedy centroidy grupowe nie wyznaczaj$ nowe-

go wymiaru (na przyk ad, trzy punkty wpadaj$ce na jed-

n$ lini# prost$ lub cztery punkty tworz$ce p aszczyzn#). 

W praktyce oznacza to, !e np. jedna lub dwie funkcje 

efektywnie wyja"niaj$ ró!nice pomi#dzy czterema gru-

pami. W realnych sytuacjach badawczych „nadliczbowe” 

wymiary (funkcje) zazwyczaj nie znikaj$ ca kowicie z po-

wodu doboru próby lub b #dów pomiaru. Badacz mo!e 

oceni% ich warto"% na podstawie dost#pnych statystyk 

i testów istotno"ci statystycznej (zagadnienie to zostanie 

szerzej omówione w dalszej cz#"ci tekstu). Je!eli stwier-

dzi, !e ma do czynienia z funkcj$ nieprzedstawiaj$c$ dla 

niego !adnej warto"ci, mo!e j$ po prostu zignorowa%2. 

Otrzymana w oparciu o model analizy dyskrymina-

cyjnej liniowa kombinacja zmiennych niezale!nych s u-

!y jako kryterium przyporz$dkowywania obserwacji do 

grup. Informacje, których no"nikami s$ zmienne nieza-

le!ne (predyktory), zapisywane s$ w postaci syntetycz-

nej jako wyniki funkcji dyskryminacyjnej. Równanie tej 

funkcji przypomina bli)niaczo analiz# regresji wielokrot-

nej i wygl$da nast#puj$co: 

Dkm = B0 + B1X1 km + B1X1 km + … BpXp km

gdzie: 

D km – warto"% kanonicznej funkcji dyskryminacyjnej dla 

obserwacji m w grupie k (tzw. wynik dyskryminacyjny); 

Xi km – warto"% zmiennej dyskryminuj$cej dla obserwacji 

m w grupie k; 

Bi – wspó czynnik dyskryminacyjny dla zmiennej Xi re-

prezentuj$cy jej wa!ony efekt;

B0 – warto"% sta ej. 

Wspó czynniki dyskryminacyjne, nazywane niekie-

dy wagami, okre"laj$ ilo"ciowy udzia  poszczególnych 

predyktorów w funkcji. Estymuje si# je w taki sposób, 

aby funkcja liniowa, któr$ wyznaczaj$, w maksymalnym 

stopniu separowa a istniej$ce grupy obserwacji. Innymi 

s owy, wyniki dyskryminacyjne pojedynczych obserwa-

cji nale!$cych do ró!nych grup powinny ró!ni% si# od sie-

bie tak bardzo, jak to tylko mo!liwe. Podobnie jak w kla-

sycznym modelu ANOVA, przyjmujemy, !e ca kowita 

zmienno"% funkcji dyskryminacyjnej jest sum$ wariancji 

wyja"nianej przez ró!nice mi#dzy grupami i wariancji 

niewyja"nionej (wewn$trzgrupowej). Z tej perspektywy 

wspó czynniki funkcji dyskryminacyjnej maksymalizu-

j$ stosunek wariancji mi#dzygrupowej do wariancji we-
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wn$trzgrupowej. Ka!da inna liniowa kombinacja wspó -
czynników spowoduje, !e stosunek ten b#dzie mniejszy. 

Je!eli zmienna grupuj$ca dzieli osoby badane na wi#-

cej ni! dwie grupy, pojawiaj$ si# kolejne funkcje dyskry-

minacyjne. Dla trzech grup powstaje druga funkcja. Jej 

wspó czynniki B maksymalizuj$ ró!nice mi#dzy "redni-

mi grupowymi, pod warunkiem jednak, !e nie jest ona 

skorelowana z pierwsz$ funkcj$. Kiedy badamy cztery 

grupy, wed ug tych samych zasad (ortogonalno"% wzgl#-

dem funkcji 1 i 2) wyodr#bniona zostaje dodatkowo 

trzecia funkcja itd. Mechanizm ten implikuje oczywist$ 

prawid owo"% – najwi#cej wariancji mi#dzygrupowej ab-

sorbuje pierwsza funkcja, a ka!da funkcja pojawiaj$ca si# 

w dalszej kolejno"ci wi$!e pewn$ cz#"% wariancji, której 

nie wyja"ni y poprzednie.

Matematyczne procedury obliczania wspó czynników 

B, szczególnie kiedy mamy wi#cej ni! dwie grupy, s$ 

do"% z o!one, a ich szczegó owe omówienie wykracza 

poza ramy niniejszego artyku u. Osoby zainteresowa-

ne znajd$ na ten temat wi#cej informacji w niektórych 

opracowaniach po"wi#conych wielozmiennowym meto-

dom analizy danych (np. Cooley i Lohnes, 1971; Johnson 

i Wichern; 1992). 

Przyk ady

W tej cz#"ci artyku u przedstawi# dwa przyk ady za-

stosowania analizy dyskryminacyjnej3. W obydwu k ad# 

nacisk na dyskryminacj#, czyli wyja"nianie i interpretacj# 

ró!nic mi#dzy grupami osób badanych, w oparciu o zbiór 

relewantnych zmiennych wyja"niaj$cych. Dla badacza 

z obszaru nauk spo ecznych jest to sytuacja o wiele bar-

dziej typowa i naturalna, ni! budowanie najbardziej na-

wet efektywnych modeli predykcyjnych. KlasyÞkacja 

jest zazwyczaj obiektem szczególnego zainteresowania 

praktyków i ekspertów.

W pierwszym przyk adzie badacz chce wyja"nia% ró!-

nice mi#dzy dwiema grupami badanych. W efekcie otrzy-

ma jedn$ tylko funkcj# dyskryminacyjn$ (k – 1 = 1, gdzie 

k = 2). Jest to sytuacja stosunkowo prosta, gdy! zadanie 

badacza – po dokonaniu w a"ciwego wyboru zmiennych 

niezale!nych (dyskryminuj$cych) – sprowadza si# do 

zrozumienia empirycznego sensu znalezionej funkcji. 

W przyk adzie drugim, z czterema grupami, efektem ana-

liz b#d$ trzy funkcje dyskryminacyjne (k – 1 = 3, gdzie 

k = 4), a badacz mo!e napotka% znacznie wi#cej trudno"ci 

i komplikacji. Po pierwsze, musi zrozumie% i opisa% sens 

nie jednej, ale a! trzech funkcji; po drugie, zdecydowa%, 

czy wszystkie one s$ u!yteczne z punktu widzenia pod-

stawowego celu – zrozumienia ró!nic mi#dzy grupami 

obserwacji.

Przyk ad 1 – dwie grupy

Du!ej grupie respondentów zadano pytanie „Czy w ci$-

gu ostatnich dwóch lat bra (a) Pan/Pani aktywny udzia  
w dzia alno"ci organizacji o charakterze spo ecznym lub 

politycznym?”. Na podstawie odpowiedzi na to pytanie 

(i kilka pomocniczych, pozwalaj$cych doprecyzowa% 

„aktywny udzia ”) wyselekcjonowano dwie równoliczne 

grupy osób (50 w ka!dej grupie), zaklasyÞkowanych jako 

„bierne” (kod 0) i „aktywne” (kod 1). 

Badacz poszukiwa  czynników, od których zale!y ak-

tywno"% spo eczno-polityczna. W j#zyku analizy dyskry-

minacyjnej powiedzieliby"my, !e jego celem by o wska-

zanie takich zmiennych dyskryminuj$cych, które w spo-

sób mo!liwie najbardziej efektywny pozwol$ wyja"ni% 

ró!nice mi#dzy obiema grupami i przewidzie% przynale!-

no"% grupow$ respondentów. W tym celu, na podstawie 

w asnych bada& i literatury przedmiotu, wybra  sze"% 

zmiennych, co do których uda o mu si# znale)% najwi#-

cej przes anek, !e b#d$ dobrze ró!nicowa y obie grupy 

badanych. Zmiennymi tymi by y: ekstrawersja, poczucie 

w asnej skuteczno"ci, wiedza o spo ecze&stwie i o po-

lityce, pogl$dy polityczne mierzone na skali lewicowo-

"ci – prawicowo"ci, potrzeba stymulacji i wykszta cenie. 

Wybrawszy odpowiednie narz#dzia pomiaru, umie"ci  je 

w kwestionariuszu i poprosi  osoby badane o jego wype -

Tabela 1. 

Macierz interkorelacji pomi#dzy zmiennymi dyskryminuj$cymi

(1) (2) (3) (4) (5)

Ekstrawersja (1) –

Poczucie skuteczno"ci (2) –0,33** 

Wiedza spo eczno-polityczna (3) –0,29** –0,45**

Lewica – prawica (4) –0,02** –0,04** –0,04**

Potrzeba stymulacji (5) –0,61** –0,29** –0,40** –0,14

Wykszta cenie (6) –0,14** –0,25** –0,27** –0,02 0,05

* p < = 0,05; ** p < = 0,01 
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nienie. Z wyj$tkiem wykszta cenia, indeksowanego w la-

tach nauki, wszystkie zmienne mierzone by y na skalach 

zbudowanych z kilkunastu pozycji i posiada y zadowala-

j$c$ rzetelno"% wewn#trzn$. Korelacje mi#dzy zmienny-

mi dyskryminuj$cymi przedstawia Tabela 1. 

Konsekwencj$ wyboru wymienionych predyktorów 

jest zbiór hipotez postuluj$cych wyraziste ró!nice pomi#-

dzy ich "rednimi warto"ciami w grupach. Tabela 2 przed-

stawia statystyk# * Wilksa, która jest miar$ równo"ci 

"rednich grupowych. Dla pojedynczych predyktorów sta-

tystyka ta wyra!a iloraz wewn$trzgrupowej i ca kowitej 

sumy kwadratów (mo!na j$ równie! interpretowa% jako 

1 – +2, gdzie eta2 oznacza odsetek wariancji zmiennej za-

le!nej wyja"niony przez model zmiennych niezale!nych). 

Ze wzgl#du na specyÞczn$ konstrukcj# nie jest ona in-

tuicyjnie czytelna. Badacz jest bowiem zainteresowany 

tym, aby * by a mo!liwie najmniejsza. Kiedy przyjmu-

je maksymaln$ warto"%, wynosz$c$ 1, "rednie grupowe 

s$ równe; je"li natomiast jej warto"ci zbli!one s$ do 0, 

jest to sygna , !e w porównaniu z wariancj$ ca kowit$, 

wariancja wewn$trzgrupowa jest relatywnie ma a, czyli 

– innymi s owy – wi#kszo"% ca kowitej wariancji zmien-

nej mo!emy przypisa% ró!nicom pomi#dzy "rednimi gru-

powym. Warto"ci * mo!na  atwo sprowadzi% do postaci 

statystyki F i sprawdzi% poziomy istotno"ci statystycznej 

ró!nic zaobserwowanych mi#dzy grupami. Jak pokazuje 

ostatnia kolumna Tabeli 2, spo"ród zmiennych wybranych 

przez badacza jedynie pogl$dy polityczne nie ró!nicuj$ 

osób biernych i aktywnych. ,rednie grupowe pozosta ych 

predyktorów ró!ni$ si# w sposób istotny statystycznie. 

 Istotne statystycznie efekty poszczególnych zmien-

nych dyskryminuj$cych, od najwi#kszego do najmniej-

szego (wszystkie na poziomie p < 0,001), to: wiedza 

spo eczno-polityczna (F1;98 = 85,1), poczucie skutecz-

no"ci (F1;98 = 45,5; p < 0,001), potrzeba stymulacji 

(F1;98 = 29,8), wykszta cenie (F1;98 = 12,1; p < 0,001) 

i ekstrawersja (F1;98 = 11,3; p < 0,001). 

Przedstawione powy!ej dwuzmiennowe testy istotno-

"ci statystycznej identyÞkuj$ ró!nice mi#dzygrupowe. 

Pozwala to na wst#pn$ weryÞkacj# hipotez badawczych 

i okre"lenie si y oddzia ywania predyktorów na zmien-

n$ grupuj$c$. To jednak dopiero faza wst#pnej diagno-

zy. Istot$ analizy dyskryminacyjnej, podobnie jak in-

nych wielozmiennowych technik statystycznych, jest 

przecie! testowanie  $cznego i jednoczesnego wp ywu 

zmiennych niezale!nych, nie za" ich pojedynczych efek-

tów. Tylko w ten sposób badacz mo!e uwzgl#dni% fakt, 

!e s$ one powi$zane nie tylko ze zmienn$ zale!n$, ale 

i mi#dzy sob$. Dlatego, poniewa! pokazane w Tabeli 2 

statystyki * Wilksa przedstawiaj$ testy dwuzmiennowe, 

nie mo!emy wyci$ga% ostatecznych wniosków co do 

znaczenia i si y oddzia ywania poszczególnych predyk-

torów. Kluczowych informacji dostarcza analiza wielo-

zmiennowa, pokazuj$ca efekt zmiennej dyskryminuj$cej 

po poddaniu jej statystycznej kontroli wspó zmienno"ci 

(skorelowania) z innymi predyktorami w modelu. Taka 

statystyczna kontrola mo!e nie tylko zmieni% rzeczywist$ 

hierarchi# oddzia ywania predyktorów, ale te! spowodo-

wa%, !e efekty niektórych z nich stan$ si# nieistotne sta-

tystycznie. Z kolei w omawianym przypadku nie mo!na 

wykluczy%, !e niezale!ny efekt pogl$dów politycznych, 

po oczyszczeniu z innych wp ywów, oka!e si# istotnym 

statystycznie predyktorem zmiennej zale!nej. 

Pierwsza kolumna Tabeli 3 przedstawia niestandaryzo-

wane kanoniczne4 wspó czynniki liniowej funkcji dys-

kryminacyjnej estymowane dla ca ej próby. S$ one mno!-

nikami zmiennych wyra!onych w ich oryginalnych jed-

nostkach. Wielko"% wspó czynnika mówi, o ile wzro"nie 

(lub zmaleje) warto"% funkcji, je"li warto"% predyktora 

zmieni si# o jednostk#. Po podstawieniu wspó czynników 

funkcja wygl$da nast#puj$co: 

Dkm = 0,05 · X1 + 0,48 · X2 + 0,92 ·

· X3 – 0,12 · X4 + 0,47 · X5 + 0,17 · X6 – 7,59

 Tabela 2. 

Testy równo"ci "rednich

* Wilksa F df p

Ekstrawersja 0,90 11,3 1; 98 < 0,010

Poczucie skuteczno"ci 0,68 45,5 1; 98 < 0,001

Wiedza spo eczno-polityczna 0,53 85,1 1; 98 < 0,001

Lewica – prawica 0,97 03,0 1; 98  < 0,080

Potrzeba stymulacji 0,77 29,8 1; 98 < 0,001

Wykszta cenie 0,89 12,1 1; 98 < 0,010
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Maj$c równanie kanonicznej funkcji dyskryminacyjnej, 

badacz mo!e przyst$pi% do interpretacji jej znaczenia. 

Interesuj$ go przede wszystkim dwie kwestie. Okre"lenie 

wzgl#dnej pozycji obserwacji i centroidów grupowych 

oraz poznanie relacji  $cz$cych zmienne dyskryminuj$ce 

z funkcj$. 

Warto"ci wspó czynników okre"laj$ wagi poszczegól-

nych zmiennych niezale!nych w równaniu funkcji dys-

kryminacyjnej. W oparciu o wspó czynniki mo!na osza-

cowa% tzw. wyniki dyskryminacyjne, czyli warto"ci funk-

cji dla ka!dej osoby badanej. Pos u!my si# przyk adem. 

W Tabeli 4 umieszczono surowe wyniki pierwszych pi#-

ciu osób w zbiorze danych. Ich wyniki dyskryminacyjne 

D otrzymamy mno!$c niestandaryzowane wspó czynniki 

przez warto"ci zmiennych, nast#pnie sumuj$c uzyskane 

iloczyny i na koniec dodaj$c warto"% sta ej. Przyk adowo, 

dla osoby pierwszej D wynosi:

D1 = 0,05 · (3) + 0,48 · (3) + 0,92 · (4) – 0,12 ·

· (3) + 0,47 · (3) + 0,17 · (16) – 7,59 = 1,09

Chc$c lepiej zrozumie%, czym s$ wyniki dyskrymina-

cyjne, warto zastanowi% si# nad ich przestrzenn$ inter-

pretacj$. Powstaj$ one w efekcie przesuni#cia osi funkcji 

dyskryminacyjnych (ortogonalnych wzgl#dem siebie) do 

takiego po o!enia, w którym pocz$tek uk adu wspó rz#d-

nych (punkt, w którym osie wszystkie funkcji przyjmuj$ 

warto"% 0) pokrywa si# „z wielkim centroidem”. Tak na-

zywa si# swego rodzaju centrum przestrzeni – miejsce, 

w którym wszystkie zmienne dyskryminacyjne osi$gaj$ 

warto"ci "rednie (dla ca ej próby). 

Wspomniane przesuni#cie daje dwie istotne korzy"ci. 

Po pierwsze powoduje, !e patrz$c na grupowy centroid 

lub wynik konkretnej osoby, mo!na od razu okre"li% ich 

pozycje wzgl#dem centralnej cz#"ci systemu. Po drugie, 

Tabela 3. 

Wspó czynniki dyskryminacyjne i macierz struktury

Wspó czynniki funkcji 

dyskryminacyjnej 

(B)

Standaryzowane wspó czynniki 

funkcji dyskryminacyjnej 

(!)

Macierz struktury

Ekstrawersja –0,05 –0,03 –0,30

Poczucie skuteczno"ci –0,48 –0,45 –0,54

Wiedza spo eczno-polityczna –0,92 –0,65 –0,74

Lewica – prawica  –0,12 –0,23  –0,18

Potrzeba stymulacji –0,47 –0,37 –0,44

Wykszta cenie –0,17 –0,27 –0,28

(sta a) –7,59

Tabela 4.

Podsumowanie wyników pierwszych pi#ciu osób w zbiorze danych 

Lp. Ekstrawersja Potrzeba 

skuteczno"ci

Wiedza 

spo eczno-

-polityczna

Lewica –

prawica

Potrzeba 

stymulacji

Wykszta cenie GRUPY PG WD P_gr.0 P_gr.1

1. 3 3 4 3 3 16 1 1 –1,09 0,06 0,94

2. 4 2 3 6 3 11 0 0 –1,48 0,98 0,02

3. 4 2 3 4 4 12 1 0 –0,59 0,81 0,19

4. 3 3 3 6 4 14 0 0 –0,07 0,54 0,46

5. 5 5 3 5 3 13 1 1 –0,46 0,24 0,76

PG – przewidywana grupa

WD – wynik funkcji dyskryminacyjnej 

P_gr.0 – prawdopodobie&stwa przynale!no"ci do grupy 0 

P_gr.1 – prawdopodobie&stwa przynale!no"ci do grupy 1
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poniewa! osie s$ pozycjonowane w taki w a"nie sposób, 

wynik dyskryminacyjny danej obserwacji (lub wyniki, 

gdy funkcji jest kilka) jest równy liczbie odchyle& stan-

dardowych dziel$cych j$ od wielkiego centroidu. Patrz$c 

na wynik konkretnej osoby badanej, mo!emy natych-

miast okre"li% jej wzgl#dn$ odleg o"% od pocz$tku uk adu 

wspó rz#dnych i oceni%, czy na tle innych osób jest ona 

du!a, czy ma a. Zatem wynik pierwszej osoby z Tabeli 4, 

wynosz$cy 1,09, wskazuje, !e znajduje si# ona nieco po-

nad jedno odchylenie standardowe powy!ej centroidu; 

z kolei, wynik drugiej osoby, wynosz$cy –1,48, lokuje 

j$ pó tora odchylenia standardowego poni!ej centroidu. 

Ponadto bez najmniejszego problemu mo!emy okre"li% 

po o!enie obu osób wzgl#dem ich centroidów grupo-

wych. Przedstawia je Rysunek 1 w postaci "rednich war-

to"ci funkcji dyskryminacyjnej w grupach. Patrz$c na te 

"rednie i na dystans, jaki dzieli je od obu wyników, mo!na 

powiedzie%, !e zarówno osoba pierwsza (z grupy aktyw-

nych), jak i druga (z grupy biernych), s$ typowymi przed-

stawicielami swoich grup. 

Wracaj$c do naszej funkcji dyskryminacyjnej, niew$t-

pliwie tym, co szczególnie interesuje badacza, jest inter-

pretacja wielko"ci efektów poszczególnych predyktorów 

i okre"lenie hierarchii ich wp ywu. Mogliby"my oczeki-

wa%, !e zmienne, którym odpowiadaj$ du!e warto"ci B, 

b#d$ mia y najwi#kszy wk ad w wyniki funkcji dyskry-

minacyjnej. Niestety, warto"ci wspó czynników niestan-

daryzowanych nie s$ dobrym wska)nikiem si y efektu. 

Podobnie jak w analizie regresji wielokrotnej, pokazuj$ 

bezwzgl#dny udzia  predyktora w funkcji (znak nie ma 

tu znaczenia, ujemny efekt pogl$dów politycznych móg -
by by% dodatni, gdyby"my odwrócili znaki pozosta ych 

wspó czynników), ale mog$ by% myl$ce, je"li zmienne 

niezale!ne mierzone s$ w ró!nych jednostkach (np. waga 

w kilogramach, a wzrost w centymetrach). Aby pozna% 

rzeczywist$ si # efektów poszczególnych predyktorów 

i wskaza%, który z nich wnosi najwi#cej do funkcji dys-

kryminacyjnej, konieczne s$ wspó czynniki standary-

zowane. W sensie matematycznym okre"laj$ one wagi 

poszczególnych zmiennych po poddaniu ich rozk adu 

standaryzacji ("rednia 0, odchylenie standardowe 1). Im 

wi#kszy wspó czynnik, tym wi#kszy udzia  danej zmien-

nej w funkcji – przy za o!eniu, !e efekty wszystkich in-

nych zmiennych pozostaj$ sta e (podlegaj$ statystycznej 

kontroli wspó zmienno"ci). 

Wspó czynniki standaryzowane znajduj$ si# w drugiej 

kolumnie Tabeli 3. Najwi#kszy, niezale!ny wp yw na wy-

niki funkcji dyskryminacyjnej wywiera wiedza spo ecz-

no-polityczna (- = 0,65). Nieco mniejszy, ale nadal po-

ka)ny wk ad maj$ – w kolejno"ci – poczucie skuteczno"ci 

(- = 0,45), potrzeba stymulacji (- = 0,37), wykszta cenie 

(- = 0,27) i pogl$dy (- = –0,23). Efekt ekstrawersji jest 

marginalny (- = 0,03). 

Konkluduj$c, mo!na powiedzie%, !e wysokie warto"ci 

funkcji dyskryminacyjnej, charakterystyczne dla aktyw-

nych, osi$gaj$ przede wszystkim osoby z wszechstronn$ 

wiedz$ na tematy spo eczno-polityczne i z silnym uwew-

n#trznionym poczuciem kontroli. Ponadto aktywno"ci 

sprzyja silna potrzeba stymulacji, wykszta cenie i lewi-

cowy "wiatopogl$d (warto przypomnie%, !e ta ostatnia 

zmienna nie ró!nicowa a obu grup w dwuzmiennowym 

te"cie * Wilksa). Predyktorem wnosz$cym zdecydowanie 

najmniejszy wk ad jest ekstrawersja. 

Chc$c okre"li% zwi$zki  $cz$ce zmienne dyskrymina-

cyjne z funkcj$, mo!emy te! spojrze% na macierz struktu-

ry. Pokazuj$ one wielko"% zwi$zku mi#dzy predyktorem 

i funkcj$. Je"li absolutna wielko"% wspó czynnika jest 

bardzo du!a (w okolicach +1,0 albo –1,0), funkcja zawie-

ra niemal t# sam$ informacj# co zmienna. Kiedy jest bli-

ska zera, obie nie maj$ ze sob$ nic wspólnego. 

Macierz struktury znajduje si# w ostatniej kolumnie 

Tabeli 3. Wynika z niej mniej wi#cej to samo, co wiemy ju! 

z kolumny przedstawiaj$cej standaryzowane wspó czyn-

Rysunek 1. 

,rednie funkcji dyskryminacyjnej w centroidach.
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niki dyskryminacyjne. Dominuje silna dodatnia korelacja 

z wiedz$ spo eczno-polityczn$ (r = 0,74) oraz, w nie-

co mniejszym stopniu, dodatnie korelacje z poczuciem 

skuteczno"ci (r = 0,54) i potrzeb$ stymulacji (r = 0,44). 

Mi#dzy obiema kolumnami wspó czynników pojawia si# 

jednak przynajmniej jedna istotna rozbie!no"%. Dotyczy 

ona roli ekstrawersji. Standaryzowany wspó czynnik dla 

tej zmiennej wynosi 0,03, co wskazuje jej marginalne 

znaczenie. Tymczasem wspó czynnik macierzy struktury 

osi$ga warto"% 0,30, sugeruj$c bardzo wyra)ny zwi$zek 

z funkcj$ dyskryminacyjn$. Dlaczego tak si# dzieje?

Obydwa wspó czynniki mówi$ o czym" troch# innym. 

Wspó czynniki standaryzowane pokazuj$ wk ad danego 

predyktora w obliczanie wyniku dyskryminacyjnego. Jest 

to jeden z mo!liwych sposobów patrzenia na znaczenie 

zmiennej, maj$cy jednak powa!ne ograniczenia. Je"li obie 

zmienne maj$ niemal identyczny zasób informacji dys-

kryminuj$cych (tj. s$ bardzo silnie skorelowane), musz$ 

w jaki" sposób podzieli% mi#dzy siebie swój wk ad w wy-

nik dyskryminacyjny. W konsekwencji mo!e si# zdarzy%, 

!e ich --ty b#d$ znacznie mniejsze ni! wtedy, gdy tylko 

jedna z nich zosta aby w $czona do równania. Z drugiej 

strony, mo!e si# zdarzy% i tak, !e --ty b#d$ wi#ksze, ale 

z przeciwnymi znakami, co jest sygna em, !e prawdo-

podobnie obydwa efekty w pewien sposób wzajemnie 

si# równowa!$. Dzieje si# tak, poniewa! wspó czynniki 

standaryzowane, okre"laj$c ilo"ciowy udzia  danego pre-

dyktora w funkcji, bior$ jednocze"nie pod uwag# udzia  
wszystkich innych zmiennych. 

Wspó czynniki macierzy struktury to proste, dwu-

zmiennowe korelacje, abstrahuj$ce od zwi$zków z inny-

mi zmiennymi. Zauwa!my, !e ekstrawersja ma bardzo 

ma y wspó czynnik standaryzowany, ale relatywnie du!y 

wspó czynnik struktury. Wynika to prawdopodobnie z jej 

bardzo silnej korelacji z potrzeb$ stymulacji (r = 0,61). 

Wygl$da na to, !e efekt potrzeby stymulacji absorbu-

je wi#ksz$ cz#"% wariancji wspólnej tych zmiennych ze 

zmienn$ zale!n$, wypychaj$c niejako ekstrawersj# z rów-

nania funkcji dyskryminacyjnej. 

Takie k opotliwe zawirowania pomi#dzy predyktorami 

pojawiaj$ si# w analizie dyskryminacyjnej na tyle cz#sto, 

!e wspó czynniki struktury rekomendowane s$ jako lep-

sze narz#dzie do interpretacji kanonicznej funkcji dyskry-

minacyjnej ni! wspó czynniki standaryzowane. 

Kiedy badacz zinterpretuje zwi$zki  $cz$ce predyktory 

z funkcj$, pozostaje mu jeszcze oceni% jej dopasowanie, 

czyli sprawdzi%, na ile efektywnie wyja"nia ona ró!nice 

mi#dzy grupami. Pierwsza cz#"% Tabeli 5 przedstawia 

analiz# wariancji, w której zmienn$ zale!n$ s$ wyniki 

dyskryminacyjne, a zmienn$ niezale!n$ przynale!no"% 

grupowa. Warto"% wspó czynnika dopasowania mode-

lu, +2, wynosi 0,61, wskazuj$c, !e przynale!no"% do grup 

wyja"nia ponad 60% wariancji wyników dyskryminacyj-

nych. Funkcja, która dobrze „dyskryminuje”, powinna 

maksymalizowa% wariancj# mi#dzygrupow$, redukuj$c 

wariancj# wewn$trzgrupow$. A zatem ta, któr$ otrzyma  
badacz, niew$tpliwie si# do takich zalicza. 

Inn$ statystyk$ umieszczon$ w Tabeli 5 jest tzw. war-

to"% w asna funkcji dyskryminacyjnej, przedstawiaj$ca 

stosunek wariancji mi#dzygrupowej do wariancji we-

wn$trzgrupowej. Najwi#ksze warto"ci w asne charaktery-

zuj$ funkcje o du!ej mocy dyskryminacyjnej. Gdy mamy 

do czynienia z dwiema grupami, pojawiaj$ce si# obok 

warto"ci procentowe wynosz$ zawsze 100. Nabieraj$ one 

Tabela 5. 

Analiza wariancji i statystyki funkcji dyskryminacyjnej 

ANOVA

wyniki funkcji dyskryminacyjnej

Suma kwadratów df ,redni kwadrat F p

Mi#dzy grupami 155,92 01 155,93 152,86 < 0,001

Wewn$trz grup 100,00 98 001,02

Ogó em 251,92 99  +2 = 0,61

Warto"ci w asne

Funkcja Warto"% w asna % wariancji % skumulowany Korelacja kanoniczna

1 1,56 100 100 0,78

* Wilksa

Test funkcji * Wilksa Chi2 df p

1 0,39 90,44 6 < 0,001
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sensu, gdy analiza dyskryminacyjna wyodr#bnia przy-

najmniej dwie funkcje, dlatego wróc# do omówienia tej 

statystyki w dalszej cz#"ci tekstu. 

Kolejn$ statystyk$ w Tabeli 5 jest korelacja kanonicz-

na, b#d$ca miar$ wielko"ci zwi$zku pomi#dzy wynikami 

dyskryminacyjnymi i zmienn$ grupuj$c$. Ma identyczne 

znaczenie jak wspó czynnik + w analizie wariancji. Jak 

wiadomo, + jest ilorazem mi#dzygrupowej i ca kowitej 

sumy kwadratów zmiennej zale!nej (w tym wypadku jest 

ni$ funkcja dyskryminacyjna). Reprezentuje wi#c t# cz#"% 

wariancji, któr$ wyja"niaj$ ró!nice mi#dzygrupowe. 

Warto"ci korelacji kanonicznej mieszcz$ si# w prze-

dziale od 0 (brak zwi$zku) do 1 (zwi$zek maksymalny). 

W omawianym przyk adzie wspó czynnik 0,78 wskazu-

je, !e badaczowi uda o si# znale)% funkcj# bardzo silnie 

powi$zan$ ze zmienn$ grupuj$c$. Kwadrat korelacji ka-

nonicznej (to!samy z +2), wynosz$cy 0,61, oznacza, !e 

ró!nice mi#dzygrupowe wyja"niaj$ ponad 60% wariancji 

funkcji.

Ostatnia statystyka w Tabeli 5 to * Wilksa. W przypadku 

dwóch grup wyra!a ona stosunek wewn$trzgrupowej i ca -
kowitej sumy kwadratów funkcji dyskryminacyjnej. Jest to, 

inaczej mówi$c, proporcja ca kowitej wariancji wyników, 

której nie wyja"niaj$ ró!nice pomi#dzy grupami. Poniewa! 

* osi$ga maksymaln$ warto"% 1, kiedy "rednie wyniki dys-

kryminacyjne w grupach s$ sobie równe, funkcje maj$ce 

du!$ wariancj# mi#dzygrupow$ i ma $ wewn$trzgrupow$ 

powinny wykazywa% warto"ci zbli!one do 0. 

W omawianym przypadku * wynosi 0,39. Towarzyszy 

jej test hipotezy zerowej postuluj$cej brak ró!nic mi#-

dzygrupowych w populacji, z której pobrano prób#. 

Statystyka * jest przekszta cana w zmienn$ o rozk adzie 

bardzo zbli!onym do rozk adu statystyki .2. Warto"ci 0,39 

odpowiada .2 = 90,4 z poziomem istotno"ci statystycznej 

poni!ej warto"ci krytycznej 0,001. Tak wi#c wydaje si# 

zupe nie nieprawdopodobne, aby u osób biernych "rednia 

funkcji dyskryminacyjnej by a taka sama, jak u osób ak-

tywnych. 

Drugim podstawowym narz#dziem oceny efektywno"ci 

modelu jest analiza wyników klasyÞkacji. Istnieje kilka 

technik wykorzystuj$cych nieco inne regu y klasyÞkacji. 

Wszystkie one bazuj$ na informacjach, których no"ni-

kiem s$ wyniki dyskryminacyjne. Najpopularniejsza, wy-

korzystywana równie! przez program statystyczny SPSS, 

oparta jest na tzw. regule Bayesa. Zgodnie z ni$, praw-

dopodobie&stwo, !e wynik dyskryminacyjny D nale!y do 

okre"lonej grupy obserwacji, jest estymowane na podsta-

wie wzoru: 

P(G /D) = 
P(D/G  P(G )

P(D/G  P(G
i

i i

g

i i

)

) )
i=

∑
1

Indeks P(Gi) oznacza aprioryczne (bezwarunkowe) 

prawdopodobie&stwa, !e obserwacja nale!y do danej 

grupy, wówczas kiedy nie mamy o niej !adnych innych 

informacji. P(Gi) mo!na estymowa% na kilka sposobów. 

Je"li próba jest reprezentatywna dla populacji, za esty-

matory prawdopodobie&stwa a priori mog$ s u!y% obser-

wowane proporcje przypadków w grupach. Kiedy indziej 

struktur# próby mo!na oprze% na ustalonych wcze"niej li-

czebno"ciach grupowych. W omawianym przyk adzie li-

czebno"ci te s$ równe (50 osób w grupie), co oznacza, !e 

przyj#te prawdopodobie&stwo a priori dla ka!dej grupy 

wynosi P(Gi) = 0,5 i zdecydowanie przeszacowuje pro-

porcj# osób aktywnych w ca ym spo ecze&stwie. Liczne 

badania prowadzone na próbach reprezentatywnych 

wskazuj$ bowiem, !e rzeczywisty odsetek osób aktyw-

nych wynosi 25%. Badacz mo!e wzi$% t# informacj# pod 

uwag#, ustalaj$c P(Gi) dla grupy osób biernych na pozio-

mie 0,75, a dla aktywnych na poziomie 0,25. Z dwóch 

powodów nie musi jednak – jak w tym przyk adzie – tego 

robi%. Po pierwsze, wiedza na temat rzeczywistego roz-

k adu osób biernych i aktywnych w ca ej populacji nie 

jest jednoznaczna – znane mu badania ró!ni y si#, cz#sto 

do"% znacz$co, deÞnicj$ wymiaru bierno"%–aktywno"% 

i przyj#tymi metodami jego pomiaru. W efekcie wie je-

dynie, !e warto"% 0,25 jest bardziej wiarygodn$ aprok-

symacj$ rzeczywistego odsetka osób aktywnych ni!, 

oszacowana na podstawie liczebno"ci w badanej próbie, 

warto"% 0,5. Nie wie jednak, na ile odbiega ona od stanu 

faktycznego. Po drugie, troska o precyzyjne zdeÞniowa-

nie P(Gi) jest funkcj$ potencjalnych kosztów zwi$zanych 

z dokonaniem b #dnej klasyÞkacji. Przypu"%my, odwo u-

j$c si# do wspomnianego ju! przyk adu Klecki, !e celem 

analizy dyskryminacyjnej jest opracowanie modelu pre-

dykcyjnego, który ma trafnie przewidywa% zachowania 

terrorystów wobec zak adników uwi#zionych w trakcie 

akcji terrorystycznych. Je"li od wskaza& takiego modelu 

zale!y wybór metody dzia ania wobec terrorystów, nie-

w a"ciwe okre"lenie poziomu P(Gi), zwi#kszaj$ce ryzyko 

b #dnego przewidywania rozwoju wydarze&, mo!e mie% 

nast#pstwa dramatyczne w skutkach. Zupe nie inaczej 

jest w badaniu, które opisuje przyk ad 1. Konsekwencje 

b #dnych przewidywa& s$ znikome i nie maj$ wi#kszego 

praktycznego znaczenia. Tutaj celem analizy dyskrymi-

nacyjnej jest wyja"nienie ró!nic mi#dzy kilkoma grupami 

osób badanych, a ogólny odsetek trafnie zaklasyÞkowa-

nych obserwacji s u!y jedynie jako miara dopasowania 

modelu do danych empirycznych. Oznacza to, !e najsen-

sowniejszym rozwi$zaniem wydaje si# oszacowanie wyj-

"ciowego P(Gi) na podstawie empirycznie zaobserwowa-

nej liczebno"ci grup (w przyk adzie pierwszym wynosi 

ono 0,5). 
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Przy okazji warto te! zwróci% uwag# na problem zwi$-

zany z kosztami pope nionych b #dów. Kiedy jedna z grup 

jest zdecydowanie mniej liczna ni! druga, ogólny wska)-

nik trafnie zaklasyÞkowanych obserwacji mo!e okaza% 

si# bardzo wysoki, nawet je"li wi#kszo"% przypadków 

nale!$cych do mniejszo"ci zostanie przyporz$dkowana 

b #dnie. Cz#sto jednak to w a"nie owa mniejszo"% – na 

przyk ad odsetek osób chorych na gryp#, które umieraj$ 

wskutek powik a& – jest przedmiotem szczególnego za-

interesowania. W takiej sytuacji twórcy modelu powinno 

bardziej zale!e% na bezb #dnej identyÞkacji osób nale-

!$cych do mniejszo"ci ni! na minimalizowaniu ogólnej 

liczby b #dnych przyporz$dkowa&. Kiedy dla poszcze-

gólnych grup koszty pope nienia pomy ki nie s$ równe, 

badacz mo!e uwzgl#dni% ten fakt przez korekt# warto"ci 

P(Gi).

Wró%my teraz do regu y Bayesa. Cho% prawdopodo-

bie&stwo a priori zawiera pewne informacji o ka!dej ob-

serwacji, ignoruje ca kowicie wiedz#, której dostarczaj$ 

zmienne dyskryminacyjne. Aby j$ wykorzysta%, nale!y 

obliczy% prawdopodobie&stwo pojawienia si# okre"lo-

nych kombinacji predyktorów w zale!no"ci od grupy. 

Na przyk ad, je"li wyniki funkcji dyskryminacyjnej maj$ 

w obu grupach rozk ad normalny, mo!liwe jest obliczenie 

prawdopodobie&stwa pojawienia si# konkretnej warto"ci 

funkcji dyskryminacyjnej (wynik dyskryminacyjny D), 

przy za o!eniu, !e obserwacja nale!y do grupy 1 albo 

do grupy 2. Wielko"% tak$ nazywa si# prawdopodobie&-

stwem warunkowym, P(D/Gi). 

P(D/Gi) mówi, na ile prawdopodobne jest, !e dana war-

to"% funkcji dyskryminacyjnej pojawi si# w poszczegól-

nych grupach. Tymczasem, kiedy przynale!no"% grupowa 

obserwacji nie jest znana, badacz przede wszystkim chce 

wiedzie%, jakie jest prawdopodobie&stwo, !e po uwzgl#d-

nieniu wszystkich dost#pnych informacji obserwacja ta 

znajdzie si# w tej albo innej grupie. Wielko"% taka, na-

zywana prawdopodobie&stwem a posteriori, P(Gi/D), jest 

estymowana z regu y Bayesa na podstawie warto"ci P(D/

Gi) i P(Gi). Osoba badana (obserwacja) zostaje zaklasy-

Þkowana na podstawie jej wyniku dyskryminacyjnego 

do tej grupy, w której uzyskuje najwi#ksze prawdopodo-

bie&stwo a posteriori. Ilustruj$ to dwie ostatnie kolumny 

Tabeli 4, przedstawiaj$ce P(Gi/D) dla pierwszych pi#ciu 

osób badanych. 

Precyzyjne informacje o wynikach klasyÞkacji znaj-

dziemy w Tabeli 6. Przedstawia ona – dla ka!dej grupy 

osobno – liczb# obserwacji, które zosta y przyporz$dko-

wane poprawnie albo niepoprawnie. Przypadki zaklasy-

Þkowane poprawnie znajduj$ si# w klatkach tworz$cych 

przek$tn$ tabeli. Okazuje si#, !e w oparciu o funkcj# dys-

kryminacyjn$ spo"ród 50 osób biernych poprawnie uda o 

si# przyporz$dkowa% 45 (90%), a b #dnie 5 (10%). Dla 

50 osób aktywnych model poprawnie przewiduje przy-

nale!no"% grupow$ 47 (94%), a b #dnie, wrzucaj$c je do 

grupy biernych, tylko 3 (6%). 

Ca kowity odsetek poprawnie zaklasyÞkowanych ob-

serwacji wynosi 92% – [(45 + 47) / 100] × 100 = 92. Jest 

to druga oprócz korelacji kanonicznej, podstawowa miara 

dopasowania modelu. Dopasowania, przez które rozu-

miemy efektywno"ci funkcji dyskryminacyjnej. Gdy, jak 

w omawianym przyk adzie, warto"ci prawdopodobie&-

stwa a priori szacowane s$ na podstawie empirycznie 

zaobserwowanych liczebno"ci grupowych, a te s$ równe 

lub bardzo zbli!one, odsetek poprawnie zaklasyÞkowa-

nych obserwacji mo!emy odnosi% bezpo"rednio do wiel-

ko"ci P(Gi). Losowe prawdopodobie&stwo poprawnego 

zaklasyÞkowania wszystkich obserwacji jest równe 0,5, 

co oznacza, !e na podstawie samego tylko P(Gi) mo!e-

my trafnie przewidzie% przynale!no"% grupow$ 50% osób 

badanych. Model analizy dyskryminacyjnej zwi#ksza od-

setek poprawnie zaklasyÞkowanych obserwacji do 92%. 

A zatem, w porównaniu z samym P(Gi), efektywno"% 

przewidywania opartego na funkcji dyskryminacyjnej 

jest wi#ksza o 42%. 

Najlepszym sposobem wizualizacji modelu jest po $-

czenie histogramów wyników dyskryminacyjnych w obu 

Tabela 6. 

Wyniki klasyÞkacji 

 Grupy Przewidywana przynale!no"% do grupy Ogó em

bierny(a) aktywny(a)

Oryginalne Liczebno"% bierny(a)

aktywny(a)

45

03

05

47

050

050

% bierny(a)

aktywny(a)

90

06

10

94

100

100

92% pierwotnie pogrupowanych obserwacji zosta o prawid owo sklasyÞkowanych
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grupach. Rysunek 2 przedstawia histogramy w taki spo-

sób, aby zobrazowa%, do jakiego stopnia rozk ady grupo-

we s$ roz $czne wzgl#dem siebie. Ka!dy punkt oznacza 

jedn$ obserwacj#. Ogólnie rzecz bior$c, osoby aktywne 

maj$ wysokie, a osoby bierne niskie wyniki dyskrymina-

cyjne. Jednak nie zawsze, poniewa! skrajne cz#"ci obu 

rozk adów zachodz$ na siebie. Okazuje si#, !e pi#ciu ba-

danych z grupy biernych uzyska o wyniki dyskryminacyj-

ne, które b #dnie lokuj$ ich w"ród aktywnych; natomiast 

w grupie aktywnych trójka badanych zosta a b #dnie zi-

dentyÞkowana jako bierni. To w a"nie te osoby sk adaj$ 

si# na ogólny odsetek 8% niepoprawnie zaklasyÞkowa-

nych obserwacji w ca ej próbie.

Na koniec spójrzmy jeszcze na Rysunek 2 pod k$tem 

zawarto"ci Tabeli 4. W podsumowaniu wyników pierw-

szych pi#ciu osób w zbiorze danych znajdziemy trzy 

osoby, których pierwotna przynale!no"% grupowa zosta a 

w oparciu o warto"% prawdopodobie&stwa a posteriori 

przewidziana w sposób niepodlegaj$cy dyskusji (osoby 

numer 1, 2 i 5). Sta o si# tak dlatego, !e ich wyniki dys-

kryminacyjne w sposób jednoznaczny lokuj$ je w pobli!u 

centroidów grupowych i z dala od granicznej warto"ci se-

paruj$cej obie grupy (dotyczy to szczególnie osób numer 

1 i 2). Osoba numer 3 zosta a b #dnie zaklasyÞkowana 

jako bierna, cho% na podstawie empirycznych wska)ni-

ków znalaz a si# w grupie aktywnych. Najciekawszym 

jednak przypadkiem jest osoba numer 4. Wed ug regu y 

klasyÞkacyjnej tego modelu znalaz a si# ona w grupie 

biernych, tj. w tej, w której powinna si# znale)%. Jednak 

odpowiadaj$ce jej wielko"ci prawdopodobie&stwa a po-

steriori wskazuj$, !e niemal równie prawdopodobna jest 

dla niej przynale!no"% do grupy aktywnych (odpowied-

nio 0,54 i 0,46). Dlaczego? Poniewa! jej wynik dyskry-

minacyjny (D = –0,07) le!y w najbli!szym s$siedztwie 

warto"ci granicznej. Warto zatem pami#ta%, szczególnie 

je"li badacz ma na celu opracowanie praktycznej metody 

prognozowania, !e ka!da obserwacja ma indywidualn$ 

specyÞk#. Nawet je"li ca o"ciowy model jest znakomi-

tym narz#dziem prognostycznym, w pojedynczych przy-

padkach jego rezultaty mog$ si# niestety okaza% bardzo 

niepewne. 

Przyk ad 2 – cztery grupy

W drugim badaniu grupa 80 respondentów wype nia a 

kwestionariusz, który zawiera  zestaw skal mierz$cych 

kilkana"cie wymiarów postaw i przekona& psychospo-

 ecznych. Badanych poproszono tak!e o odpowied) na 

pytanie otwarte „Co w dzisiejszych czasach oznacza dla 

Ciebie bycie patriot$?”. Na podstawie odpowiedzi ba-

dacze dokonali kategoryzacji wszystkich respondentów 

na cztery, licz$ce po 20 osób, grupy: (1) Sentymentalni 

– podkre"laj$cy szacunek dla historii narodu i jego kul-

tury, w po $czeniu z konieczno"ci$ budowania pa&stwa, 

które sprosta wyzwaniom XXI wieku; (2) Nowocze"ni 

– skupieni na konieczno"ci budowania nowoczesnego 

pa&stwa i spo ecze&stwa obywatelskiego; (3) Tradycyjni 

– skupieni na konieczno"ci ochrony narodowych warto-

"ci i kultywowania tradycji; i (4) Wycofani – deklaruj$-

cy brak zainteresowania i/lub przekonani, !e patriotyzm 

jest pustos owiem. Analiza dyskryminacyjna mia a na 

celu znalezienie optymalnej konÞguracji predyktorów, 

wyja"niaj$cych ró!nice dziel$ce opisane grupy. Badacze 

zbudowali model, do którego – po dokonaniu wst#pnych 

analiz eksploracyjnych – w $czyli sze"% zmiennych dys-

kryminuj$cych (anomia spo eczna, alienacja spo eczno-

-polityczna, paranoja polityczna, autorytaryzm, konser-

watyzm i nacjonalizm). Wszystkie zmienne mierzono 

skalami sk adaj$cymi si# z kilkunastu pozycji, wykazu-

j$cymi zadowalaj$c$ rzetelno"%. Korelacje mi#dzy nimi 

przedstawia Tabela 7. 

Tabela 8 pokazuje test równo"ci "rednich dla zmien-

nych dyskryminuj$cych. Przypomn#, poniewa! * Wilksa 

wyra!a stosunek wewn$trzgrupowej sumy kwadratów do 

ca kowitej sumy kwadratów, badacze chcieliby, aby jej 

wielko"ci by y jak najmniejsze. Po przekszta ceniu * na .2 

okazuje si#, !e "rednie grupowe wszystkich predyktorów 

wykazuj$ istotne statystycznie ró!nice. W kolejno"ci, od 

najwi#kszego do najmniejszego, ich efekty s$ nast#pu-

j$ce (wszystkie efekty istotne na poziomie p < 0,001): 

nacjonalizm (F3;76 = 46,16), autorytaryzm (F3;76 = 31,78), 

anomia (F3;76 = 22,46), konserwatyzm (F3;76 = 17,78), pa-

ranoja (F3;76 = 9,81) i alienacja (F3;76 = 6,76). 'atwo te! 

Rysunek 2. 

Histogramy funkcji dyskryminacyjnej w grupach.
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zauwa!y%, !e cho% wszystkie predyktory wydaj$ si# po-

siada% wyraziste zwi$zki ze zmienn$ grupuj$c$, to ma-

cierz interkorelacji mi#dzy nimi (por. Tabela 7) sugeruje, 

!e tworz$ one dwie niezale!ne, jako"ciowo odr#bne pod-

grupy (w pierwszej: anomia, alienacja i paranoja; w dru-

giej: autorytaryzm, konserwatyzm i nacjonalizm). 

Poniewa! zmienna grupuj$ca dzieli osoby badane na 

cztery podgrupy, analiza dyskryminacyjna wyodr#bnia 

nie jedn$ (jak w poprzednim przyk adzie), ale a! trzy 

funkcje dyskryminacyjne (k – 1 = 3; gdzie k = 4). Oznacza 

to, !e w tym przypadku po o!enie ka!dej osoby badanej 

okre"lamy na podstawie trzech wyników dyskrymina-

cyjnych, obliczanych – analogicznie jak w poprzednim 

przyk adzie – z niestandaryzowanych wspó czynników 

dyskryminacyjnych. Po podstawieniu wspó czynników 

z Tabeli 9 funkcje te wygl$daj$ nast#puj$co: 

D1km = 0,17 · X1 + 0,04 · X2 + 0,46 · 

· X3 – 0,32 · X4+ 0,27 · X5+ 1,03 · X6 – 6,17

D2km = 1,06 · X1 + 0,02 · X2 – 0,33 · 

· X3 – 0,04 · X4 + 0,71 · X5 + 0,06 · X6 – 4,96

D3km = 0,31 · X1 + 0,12 · X2 + 0,53 · 

· X3 + 0,67 · X4 – 0,51 · X5 – 1,05 · X6 – 0,41

Szczegó owa analiza zawarto"ci Tabeli 9 wskazuje, 

!e pierwsza funkcja dyskryminacyjna jest zdomino-

wana przez pozytywny efekt nacjonalizmu (- = 0,69). 

Towarzysz$ mu znacz$ce, cho% wyra)nie mniejsze, efekty 

autorytaryzmu, konserwatyzmu i paranoi (odpowiednio 

- = 0,45; 0,33 i 0,25). W przypadku trzech pierwszych 

zmiennych – tj. nacjonalizmu, autorytaryzmu i konserwa-

tyzmu – ich zwi$zki z pierwsz$ funkcj$ potwierdzaj$ sil-

ne korelacje w macierzy struktury (odpowiednio r = 0,78; 

0,64 i 0,48). Warto"% r = 0,19 dla paranoi jest zdecydowa-

nie mniejsza od wspó czynników r trzech najsilniejszych 

predyktorów, przez co zwi$zek tej zmiennej z funkcj$ 

wydaje si# stosunkowo s aby. 

W drugiej funkcji dyskryminacyjnej dominuj$ dodat-

nie efekty anomii (- = 0,90) i paranoi (- = 0,63), potwier-

dzane przez silne korelacje w macierzy struktury (od-

powiednio r = 0,75 i 0,45). Z wyj$tkiem zauwa!alnego, 

negatywnego oddzia ywania autorytaryzmu (- = –0,26), 

wielko"ci efektów pozosta ych predyktorów wskazuj$ na 

ca kowity brak zwi$zku z drug$ funkcj$. Czy na pewno? 

Marginalne znaczenie konserwatyzmu i nacjonalizmu po-

twierdzaj$ dodatkowo niewielkie warto"ci r dla obu tych 

predyktorów. W przypadku alienacji sytuacja przedsta-

wia si# jednak inaczej. O ile udzia  tej zmiennej w wyni-

ku dyskryminacyjnym jest praktycznie !aden (- = 0,02), 

to zwi$zek  $cz$cy j$ z funkcj$ jest relatywnie silny 

(r = 0,40). Rozbie!no"% ta jest prawdopodobnie efek-

tem wspó liniowo"ci, poniewa! – wracaj$c na chwil# do 

Tabeli 7 – mo!emy zobaczy%, !e alienacja koreluje bardzo 

silnie z anomi$ (r = 0,60). Wspó liniowo"% nie wp ywa na 

wielko"% wspó czynników struktury, znajduje jednak od-

zwierciedlenie w wielko"ci wspó czynników -. Anomia, 

jako predyktor silniej skorelowany z drug$ funkcj$, ab-

sorbuje efekt alienacji, wypychaj$c j$ z równania analizy 

dyskryminacyjnej. Nie zmienia to jednak faktu, !e zwi$-

zek alienacji z drug$ funkcj$ jest bardzo wyrazisty. 

Tabela 7. 

Macierz interkorelacji pomi#dzy zmiennymi dyskryminuj$cymi

(1) (2) (3) (4) (5)

Anomia (1) –

Alienacja (2) –0,60**

Paranoja (3) –0,24** –0,29**

Autorytaryzm (4) –0,04** –0,16** –0,16*

Nacjonalizm (5) –0,05** –0,15** –0,10* 0,68**

Konserwatyzm (6) –0,04 ** –0,04** –0,24* 0,54** 0,56**

* p < = 0,05; ** p < = 0,01 

Tabela 8. 

Testy równo"ci "rednich

* Wilksa F df p

Anomia 0,53 22,5 3; 76 < 0,001

Alienacja 0,79 06,8 3; 76 < 0,001

Autorytaryzm 0,44 31,8 3; 76 < 0,001

Konserwatyzm 0,59 17,8 3; 76 < 0,001

Paranoja 0,72 09,8 3; 76 < 0,001

Nacjonalizm 0,35 46,2 3; 76 < 0,001
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Zostawmy na chwil# problem interpretacji trzeciej 

funkcji i skupmy si# na pytaniu o sens empiryczny dwóch 

pierwszych. Na podstawie szczegó owej analizy efektów 

zmiennych dyskryminuj$cych przedstawionych w Tabe-

li 9, mo!na stwierdzi%, !e pierwsza funkcja przyjmuje 

dodatnie warto"ci, gdy osoba badana charakteryzuje si# 

wysokim poziomem nacjonalizmu, autorytaryzmu i kon-

serwatyzmu. Natomiast dodatnie warto"ci drugiej funkcji 

powi$zane s$ przede wszystkim z wysokim poziomem 

anomii spo ecznej, alienacji i paranoi. Wiedza, któr$ dys-

ponuje badacz, podpowiada mu, !e pierwsza funkcja jest 

ekspresj$ bardziej ogólnego, latentnego wymiaru, który 

roboczo mo!na nazwa% konserwatywno-tradycjonali-

styczn$ wizj$ "wiata spo ecznego. Druga funkcja wydaje 

si# obejmowa% szerszy psychologiczny syndrom, odno-

sz$cy si# do spostrzeganego przez jednostk# poziomu 

w asnej kontroli (poznawczej, ewaluatywnej i behawio-

ralnej) nad otaczaj$c$ j$ rzeczywisto"ci$ spo eczno-poli-

tyczn$. Przy takiej interpretacji, wysokie warto"ci drugiej 

funkcji oznaczaj$ uprzedmiotowienie, a niskie upodmio-

towienie jednostki. 

Jak si# maj$ przedstawione powy!ej interpretacje do 

informacji, które zawiera trzecia funkcja? Niestety, wy-

znaczaj$ce j$ wspó czynniki brutalnie burz$ opisan$ 

przed chwil$ eleganck$ koncepcj#, wedle której badacze 

wykryli dwa ogólne, ortogonalne wzgl#dem siebie wy-

miary: konserwatywno-tradycjonalistyczny "wiatopo-

gl$d i upodmiotowienie vs. uprzedmiotowienie jednost-

ki w "wiecie spo ecznym. Efekty charakterystyczne dla 

pierwszej lub drugiej funkcji, w trzeciej  $cz$ si# ze sob$, 

tworz$c konÞguracje, których istnienie, w kontek"cie in-

terpretacji dwóch pierwszych funkcji, nale!a oby wyklu-

czy%. Okazuje si#, !e warto"ci tej funkcji s$ najwi#ksze 

dla osób konserwatywnych i autorytarnych, ale z kolei 

najni!sze u nosicieli postaw nacjonalistycznych; z drugiej 

strony, funkcja ta ro"nie wraz ze wzrostem anomii i alie-

nacji, ale maleje, gdy wzrasta poziom politycznej paranoi. 

Wygl$da wi#c na to, !e kluczowe pytanie, które musz$ 

sobie teraz zada% badacze brzmi: czy wszystkie funkcje s$ 

jednakowo wa!ne? 

Jednym z najcz#"ciej stosowanych kryteriów oceny 

mocy dyskryminacyjnej kilku funkcji jest porównanie ich 

warto"ci w asnych (stosunek mi#dzy- do wewn$trzgrupo-

wych sum kwadratów). Kiedy zmienna grupuj$ca sk ada 

si# z wi#cej ni! dwóch grup, warto"% w asna wyra!a od-

setek ca kowitej wariancji mi#dzygrupowej wyja"nianej 

przez dan$ funkcj# (dla dwóch grup jest to zawsze 100%). 

Poniewa! kanoniczne funkcje dyskryminacyjne s$ wy-

odr#bniane w taki sposób, !e po $czona wariancja we-

wn$trzgrupowa wynosi 1 (por. analiza wariancji w Tabe-

li 5), ró!ni$ si# one jedynie wielko"ci$ wariancji mi#dzy-

grupowej ("rednia mi#dzygrupowej sumy kwadratów). 

W ka!dym modelu analizy dyskryminacyjnej pierwsza 

funkcja wi$!e najwi#kszy odsetek wariancji mi#dzygru-

powej, a kolejne sukcesywnie coraz mniej. Z Tabeli 10 

odczytujemy, !e w omawianym badaniu odsetki te wy-

nosz$ kolejno 64,1 (funkcja 1), 33,2 (funkcja 2) oraz 2,7 

(funkcja 3). 

Warto"ci w asne i ich procentowy udzia  w ogólnej 

wariancji mi#dzygrupowej to informacje pozwalaj$ce 

stwierdzi%, które funkcje maj$ z punktu widzenia badacza 

istotne znaczenie empiryczne. Zdecydowanie najwi#ksz$ 

moc dyskryminacyjn$ posiada funkcja pierwsza (kon-

serwatywno-tradycjonalistyczny "wiatopogl$d), udzia  
drugiej funkcji (upodmiotowienie vs. uprzedmiotowienie 

jednostki) w wyja"nianiu ró!nic mi#dzygrupowych, cho% 

wyra)nie mniejszy, jest równie! bardzo du!y, natomiast 

znaczenie trzeciej jest marginalne. 

Tabela 9. 

Wspó czynniki dyskryminacyjne i macierz struktury

Wspó czynniki 

funkcji dyskryminacyjnej 

(B)

Standaryzowane wspó czynniki 

funkcji dyskryminacyjnej 

(-)

Macierz struktury

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Anomia –0,02 –1,06 –0,31 0,01 –0,90 –0,26 0,06 –0,75 –0,34

Alienacja –0,04 –0,02 –0,12 0,04 –0,02 –0,12 0,12 –0,40 –0,14

Autorytaryzm –0,46 –0,33 –0,53 0,42 –0,26 –0,47 0,64 –0,10 –0,42

Konserwatyzm –0,32 –0,04 –0,67 0,33 –0,04 –0,64 0,48 –0,06 –0,50

Paranoja –0,27 –0,71 –0,51 0,25 –0,63 –0,45 0,19 –0,45 –0,24

Nacjonalizm –1,03 –0,06 –1,05 0,69 –0,04 –0,71 0,78 –0,08 –0,38

(sta a) –6,17 –4,96 –0,41
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Te szacunki znajduj$ dodatkowe wsparcie w wielko-

"ciach wspó czynników towarzysz$cych warto"ciom 

w as nym funkcji (Tabela 10). Korelacje kanoniczne – wy-

nosz$ce kolejno 0,86, 0,76 i 0,33 – podniesione do kwa-

dratu pokazuj$, !e zmienna grupuj$ca wyja"nia a! 74% 

pierwszej, 46% drugiej i tylko 11% trzeciej funkcji. 

W tym miejscu konieczna jest pewna uwaga. Cho% 

mo!na odnie"% wra!enie, !e pierwsza funkcja dyskrymi-

nacyjna ma zawsze bardzo du!$ korelacj# kanoniczn$, 

nie jest to prawda. Pomimo !e w ka!dym przypadku b#-

dzie ona mia a relatywnie najwi#ksz$ moc, jej zwi$zek ze 

zmienn$ grupuj$c$ mo!e by% de facto bardzo s aby. Je!eli 

zmienne dyskryminuj$ce nie ró!nicuj$ zbyt dobrze bada-

nych grup, korelacje kanoniczne b#d$ niewielkie. 

Zanim badacz podejmie ostateczne decyzje dotycz$ce 

interpretacji poszczególnych funkcji i oceny ich mocy 

dyskryminacyjnej, powinien podda% je weryÞkacji testem 

istotno"ci statystycznej. Statystyka * Wilksa, której war-

to"ci pokazuje dolna cz#"% Tabeli 10, pozwala testowa% 

hipotez# zerow$, mówi$c$, !e "rednie grupowe wyod-

r#bnionych funkcji na poziomie populacji s$ sobie rów-

ne. Podobnie jak w poprzednim przyk adzie, w a"ciwy 

test istotno"ci statystycznej opiera si# na przekszta ce-

niu * w statystyk# .2. Inaczej jednak ni! w przyk adzie 

dla dwóch grup, * nie jest prostym ilorazem wewn$trz-

grupowej i ca kowitej sumy kwadratów dla pojedynczej 

funkcji. Kiedy mamy wi#cej ni! jedn$ funkcj#, sekwen-

cyjna procedura testu * Wilksa ma nast#puj$cy przebieg: 

w pierwszym kroku testowane s$ ró!nice pomi#dzy 

"rednimi grupowymi ze wszystkich funkcji jednocze-

"nie (mo!na je, analogicznie jak w metodzie MANOVA, 

nazwa% wektorami "rednich); w drugim kroku ró!nice 

pomi#dzy "rednimi grupowymi dwóch funkcji jednocze-

"nie, po wy $czeniu pierwszej; a w trzecim kroku ró!nice 

mi#dzy "rednimi grupowymi trzeciej funkcji, po wy $cze-

niu pierwszej i drugiej. Pozwala to badaczowi ograniczy% 

zbiór interesuj$cych go funkcji do takich, które wyja"nia-

j$ ró!nice mi#dzygrupowe oraz, co za tym idzie, odrzuci% 

te funkcje, które nie odzwiercied laj$ rzeczywistych ró!nic 

w populacji, a jedynie losowe efekty wariancji w próbie. 

Wynikiem pierwszego testu jest * = 0,09, przyjmuj$-

ca warto"% .2 poni!ej krytycznego poziomu istotno"ci 

0,001. Pozwala to odrzuci% hipotez# zerow$, mówi$c$, !e 

w populacji "rednie grupowe wszystkich trzech funkcji 

s$ równe. Po wy $czeniu efektu pierwszej funkcji,  $czny 

test "rednich grupowych dwóch pozosta ych daje warto"% 

* = 0,35, z .2 = 76,9 poni!ej krytycznego poziomu istot-

no"ci 0,001. I wreszcie w trzecim kroku, po wy $czeniu 

efektów dwóch pierwszych funkcji, test "rednich grupo-

wych dla funkcji trzeciej okazuje si# nieistotny statystycz-

nie (* = 0,89; .2 = 8,5; p = 0,07). Otrzymany tu poziom 

istotno"ci statystycznej wskazuje, !e funkcja ta nie wnosi 

ju! praktycznie !adnego wk adu w model wyja"niaj$cy 

ró!nice mi#dzy grupami5. 

Podj$wszy decyzj# o odrzuceniu trzeciej funkcji jako 

bezu!ytecznej, badacz mo!e wróci% do interpretacji ró!-

nic mi#dzygrupowych w oparciu o dwie pierwsze. Co 

takiego mówi$ one o czterech grupach osób badanych? 

Rysunek 3 przedstawia "rednie grupowe (centroidy) obu 

funkcji w poszczególnych grupach. ,rednie te, przypo-

mnijmy, wskazuj$ w jednostkach odchylenia standardo-

wego odleg o"% przeci#tnych warto"ci grupowych obu 

funkcji od tzw. wielkiego centroidu. Uk ad "rednich 

w sposób bardzo klarowny wyja"nia ró!nice mi#dzygru-

powe. Funkcja pierwsza, t umacz$ca najwi#ksz$ porcj# 

wariancji mi#dzygrupowej, opisuje przekonania kon-

serwatywno-tradycjonalistyczne. Warto"ci centroidów 

wskazuj$, !e przekonania takie w jednakowym stopniu 

charakteryzuj$ dwie grupy: Sentymentalnych i Tradycyj-

nych, natomiast zdecydowanie odrzucaj$ je Nowocze"ni 

Tabela 10. 

Analiza wariancji i statystyki funkcji dyskryminacyjnej 

Warto"ci w asne

Funkcja Warto"% w asna % wariancji % skumulowany Korelacja kanoniczna

1 2,93 64,1 64,1 0,86

2 1,52 33,2 97,3 0,78

3 0,12 02,7 100,0 0,33

Lambda Wilksa

Test funkcji Lambda Wilksa Chi2 df p

1 przez 3 0,09 178,22 18 < 0,001

2 przez 3 0,35 076,91 10 < 0,001

3 0,89 008,52 04 = 0,074
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poziom poczucia podmiotowo"ci. Widzimy wi#c, !e obie 

funkcje dyskryminacyjne wyznaczaj$ wymiary, które 

w pewnych kombinacjach mog$ addytywnie powi#ksza% 

dystans mi#dzy grupami (np. Wycofani – Sentymentalni), 

a w innych jednocze"nie zbli!a% je do siebie i oddala% 

(np. Nowocze"ni – Sentymentalni). 

Oprócz statystyk przedstawionych w Tabeli 10, do oce-

ny efektywno"ci ca ego modelu warto wykorzysta% tabel# 

klasyÞkacji (Tabela 11). Tak jak w przyk adzie pierwszym, 

jej przek$tn$ wyznaczaj$ klatki z obserwacjami w a"ciwie 

przyporz$dkowanymi do grup. Ca kowity od  setek popraw-

nie zaklasyÞkowanych obserwacji jest nieco mniejszy ni! 

w pierwszym badaniu i wynosi 85%. Na podstawie funkcji 

dyskryminacyjnych i regu y Bayesa w 80-osobowej pró-

bie w a"ciwie zaklasyÞkowano 16 osób Sentymentalnych 

(80%), 18 Nowoczesnych (90%), 17 Tradycyjnych (85%) 

i 17 Wycofanych (85%). Ogó em model „pomyli ” si# 

w przypadku 12 osób (15%). 

Zauwa!my, !e odsetek poprawnych klasyÞkacji w pier-

wszym badaniu jest znacz$co wi#kszy ni! w drugim (od-

powiednio 92% i 85%). Jest to jednak tylko i wy $cznie 

przewaga w liczbach bezwzgl#dnych. Losowe prawdo-

podobie&stwo poprawnego zaklasyÞkowania wszystkich 

obserwacji wynosi bowiem nie 0,5, lecz 0,25. Wynika 

z tego, !e na podstawie prawdopodobie&stwa a priori 

P(Gi) mo!emy trafnie przewidzie% przynale!no"% grupo-

w$ 25% osób badanych. Kiedy model analizy dyskrymi-

nacyjnej zwi#ksza odsetek poprawnie zaklasyÞkowanych 

obserwacji do 85%, efektywno"% przewidywania oparte-

go na funkcji dyskryminacyjnej jest, w porównaniu z sa-

mym tylko P(Gi), wi#ksza o 60% (w przyk adzie pierw-

szym „tylko” o 42%). 

Wizualizacj# modelu z czterema grupami przedstawia 

Rysunek 4. Najwa!niejszym jego elementem jest po o-

Rysunek 3. 

,rednie funkcji dyskryminacyjnej w centroidach.

Tabela 11. 

Wyniki klasyÞkacji 

Grupy Przewidywana przynale!no"% do grupy Ogó em

Sentymentalni Nowocze"ni Tradycyjni Wycofani

O
ry

g
in

al
n
e

Liczebno"% Sentymentalni 16 00 04 00 020

Nowocze"ni 00 18 0 0 02 020

Tradycyjni 02 00 17 01 020

Wycofani 02 00 01 17 020

% Sentymentalni 80 00 20 00 100

Nowocze"ni 00 90 00 10 100

Tradycyjni 10 00 85 05 100

Wycofani 10 00 05 85 100

i Wycofani. Druga funkcja pokazuje jednak, !e wprawdzie 

Sentymentalni i Tradycyjni nie ró!ni$ si# "wiatopogl$dem, 

ale wyra)nie dzieli ich poziom spostrzeganej kontroli nad 

otaczaj$c$ rzeczywisto"ci$ – pierwsi maj$ zdecydowanie 

wi#ksze poczucie w asnej podmiotowo"ci, drudzy czuj$ 

si# uprzedmiotowieni. Podobnie jest z Nowoczesnymi 

i Wycofanymi – cho% nie dziel$ ich kwestie "wiatopogl$-

dowe, pierwsi deklaruj$ najwy!szy, a drudzy najni!szy 
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!enie centroidów grupowych wzgl#dem wspó rz#dnych 

przedstawiaj$cych pierwsz$ i drug$ funkcj#. Wokó  
ka!dego z tych najbardziej typowych dla danej grupy 

punktów koncentruj$ si# obserwacje nale!$ce do odpo-

wiadaj$cych im grup. Cho% wykres w du!ym stopniu po-

wiela informacje przedstawione na Rysunku 3 (dotycz$-

ce interpretacji samej istoty ró!nic mi#dzygrupowych), 

w kilku przynajmniej aspektach jest znacznie lepszym 

narz#dziem diagnostycznym. Przede wszystkim pokazuje 

jak na d oni, !e funkcje dyskryminacyjne w tym modelu 

bardzo dobrze separuj$ cztery badane grupy – ich sku-

piska zajmuj$ wyra)nie odr#bne terytoria. Poza tym na 

podstawie Rysunku 4  atwo dostrzec, które grupy two-

rz$ najbardziej, a które najmniej zwarte, homogeniczne 

skupiska. Tutaj najbardziej jednorodn$ grup$ wydaj$ si# 

Nowocze"ni, co jest zgodne z Tabel$ 11, pokazuj$c$, !e 

w grupie tej model dokona  najmniej b #dnych klasyÞ-

kacji. I na koniec by% mo!e najwa!niejsza informacja. 

Wykres bardzo sugestywnie poucza: nawet je"li opraco-

wany przez badacza model jest bardzo efektywny, nie 

znaczy to wcale, !e jednakowo dobrze ró!nicuje wszyst-

kie grupy. W tym przypadku grupy, które relatywnie naj-

mniej si# ró!ni$, to Sentymentalni i Tradycyjni. Ich gru-

powe kontury wyra)nie nak adaj$ si# na siebie, co jest 

graÞcznym potwierdzeniem faktu (por. Tabela 11), !e a! 

po owa b #dnych klasyÞkacji zdarzy a si# w a"nie pomi#-

dzy tymi grupami (4 osoby Sentymentalne przyporz$dko-

wane do Tradycyjnych i 2 Tradycyjne przyporz$dkowane 

do Sentymentalnych). 

Uwagi ko"cowe

Ze wzgl#du na cele tego artyku u, a tak!e ograniczenia 

formalne zwi$zane z jego d ugo"ci$, nie wszystkie istot-

ne kwestie dotycz$ce zarówno budowy modelu funkcji 

dyskryminacyjnej, jak i jego aplikacji, mog y by% potrak-

towane wystarczaj$co szczegó owo. Dwie z nich, pomi-

ni#te w poprzednich cz#"ciach tekstu, s$ jednak na tyle 

wa!ne, !e wymagaj$ podkre"lenia i szerszego omówienia 

przynajmniej w cz#"ci ko&cowej. Pierwsza dotyczy kon-

sekwencji naruszania podstawowych za o!e& statystycz-

nych, na których opiera si# matematyczny aparat ca ego 

modelu; druga porusza problem optymalnego doboru 

zmiennych dyskryminacyjnych. 

Najwa!niejsze i jednocze"nie najtrudniejsze do spe nie-

nia s$ za o!enia o wielozmiennowym rozk adzie normal-

nym zmiennych dyskryminuj$cych i o równo"ci macierzy 

kowariancji w grupach. Na szcz#"cie wielu autorów (np. 

Lachenbruch, 1975: za Klecka, 1981) pokaza o, !e analiza 

dyskryminacyjna jest technik$ do"% odporn$ na wzgl#d-

nie niewielkie odchylenia od tych za o!e&. Ponadto nie 

wszystkie jej elementy wymagaj$ ich spe nienia w jedna-

kowym stopniu.

Wielozmiennowy rozk ad normalny jest postulatem 

kluczowym dla rzetelno"ci testów istotno"ci statystycznej. 

Opieraj$ si# one na porównaniach statystyk otrzymanych 

w próbie z ich teoretycznymi rozk adami opracowanymi 

przy za o!eniu wielozmiennowego rozk adu normalnego 

w populacji. Je"li populacja go nie spe nia, rzeczywisty 

rozk ad statystyki z próby b#dzie odbiega  od rozk adu 

teoretycznego. Ró!nice te mog$ by% bardzo du!e albo 

stosunkowo ma e. Lachen bruch (1975) pokaza , !e model 

analizy dyskryminacyjnej nie jest szczególnie wra!liwy, 

kiedy za o!enie o rozk adzie normalnym zostanie naru-

szone w niewielkim stopniu. Skutkuje to jednak zawsze 

mniejszym lub wi#kszym spadkiem jego efektywno"ci 

i dok adno"ci. 

Za o!enie o normalno"ci rozk adu jest "ci"le powi$zane 

z precyzj$ regu  klasyÞkacji wykorzystuj$cych wielko"ci 

prawdopodobie&stw a posteriori. Oblicza si# je na pod-

stawie statystyki .2, która jest wiarygodnym estymatorem 

Rysunek 4. 

,rednie funkcji dyskryminacyjnej w centroidach.
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prawdopodobie&stwa, pod warunkiem !e zmienne dys-

kryminacyjne maj$ wielozmiennowy rozk ad normalny. 

Przeszacowane warto"ci prawdopodobie&stw dla jednych 

grup, a niedoszacowanie dla innych, prowadzi do znie-

kszta cenia regu  klasyÞkacji i wzrostu liczby b #dnie 

przyporz$dkowanych obserwacji. 

Opracowano szereg testów statystycznych pozwalaj$-

cych zweryÞkowa% to za o!enie. Jednak najprostsz$ me-

tod$, któr$ badacz mo!e zastosowa%, jest wykonanie serii 

niezale!nych testów rozk adu normalnego pojedynczych 

zmiennych. Kiedy  $czny rozk ad zmiennych ma kszta t 
krzywej normalnej, oznacza to, !e kszta t rozk adu ka!-

dej z osobna jest tak!e zbli!ony do normalnego. Dlatego, 

je!eli jedna ze zmiennych dyskryminuj$cych ma rozk ad 

znacz$co odbiegaj$cy od normalnego, mo!na s$dzi%, !e 

ich  $czny rozk ad tak!e b#dzie odbiega  od krzywej nor-

malnej. Z drugiej strony, nawet je"li wszystkie zmienne 

spe niaj$ to za o!enie, nie przes$dza to, !e b#dzie tak 

w przypadku rozk adu  $cznego. 

Brak równo"ci macierzy kowariancji w grupach mo!e 

skutkowa% zniekszta ceniami wspó czynników funkcji 

dyskryminacyjnych i regu  klasyÞkacji. Potencjalnym 

)ród em b #dów jest procedura szacowania wewn$trzgru-

powej macierzy kowariancji (macierz W). Zawiera ona 

estymatory wspólnych (równych) kowariancji grupowych 

w populacji. Macierz W mo!na estymowa% tak!e wtedy, 

gdy kowariancje grupowe nie s$ równe, ale wówczas nie 

spe nia ona swoich podstawowych funkcji, polegaj$cych 

na upraszczaniu matematycznych formu  obliczeniowych. 

W rezultacie, funkcje dyskryminacyjne mog$ mniej efek-

tywnie t umaczy% ró!nice pomi#dzy grupami, a szacun-

kowe prawdopodobie&stwa przynale!no"ci grupowej 

b#d$ obci$!one wi#kszym b #dem. Poniewa! trudno jest 

wskaza% procedury niweluj$ce ten problem w obr#bie 

klasycznego modelu analizy dyskryminacyjnej, niektórzy 

autorzy (np. Klecka, 1981) sugeruj$, aby prawdopodo-

bie&stwa grupowe szacowa% na podstawie kowariancji 

w grupach (metoda ta nazywana bywa kwadratow$ funk-

cj$ dyskryminacyjn$).

Spo"ród kilku narz#dzi pozwalaj$cych na testowanie 

równo"ci kowariancji grupowych najcz#"ciej stosowa-

ny jest test Boxa (dost#pny tak!e w programie SPSS). 

Standardowo warto"% tego testu jest przekszta cana na 

statystyk# F, z odpowiadaj$cym jej poziomem istotno"ci 

statystycznej. W przypadku testu Boxa postulat równo"ci 

macierzy kowariancji w grupach stanowi hipotez# zero-

w$, a wi#c badaczowi zale!y na tym, aby j$ utrzyma%, 

a nie odrzuci%. Je"li poziom istotno"ci otrzymanej staty-

styki jest ni!szy od konwencjonalnie przyj#tego pozio-

mu krytycznego (0,05 lub 0,01), hipotez# zerow$ nale!y 

odrzuci%, co jest równoznaczne ze stwierdzeniem braku 

równo"ci kowariancji grupowych. Warto jednak pami#-

ta%, !e kiedy liczebno"ci grup s$ du!e, poziom istotno"ci 

mo!e okaza% si# ni!szy od warto"ci krytycznej, nawet 

wówczas, gdy grupowe kowariancje ró!n$ si# bardzo nie-

wiele. Ponadto test Boxa jest wra!liwy na odchylenia od 

wielozmianowego rozk adu normalnego. Ma wtedy ten-

dencj# do odrzucania hipotezy zerowej (czyli do stwier-

dzania nierówno"ci kowariancji). 

W sytuacji gdy ró!nice pomi#dzy macierzami kowa-

riancji nie s$ zbyt du!e, model liniowej funkcji dyskry-

minacyjnej dzia a zadowalaj$co. Kiedy jednak osi$gaj$ 

niepokoj$ce rozmiary, warto rozwa!y% zastosowanie al-

ternatywnej metody. Zazwyczaj najlepsz$ z nich jest tzw. 

regresja logistyczna, dzia aj$ca na podstawie modelu, 

który nie wymaga spe nienia a! tak restrykcyjnych za o-

!e&. Wykorzystuje si# jej dwie odmiany: dwukategorialn$ 

– dla dwóch grup i wielomianow$ – dla trzech i wi#cej 

grup. 

Przejd)my teraz do problemu optymalnego doboru 

zmiennych niezale!nych. Badacze do"% cz#sto dysponu-

j$ zbiorem potencjalnych zmiennych dyskryminuj$cych, 

nie maj$c jednocze"nie pewno"ci, czy wszystkie one s$ 

potrzebne. Na ogó  zdarza si# tak, kiedy przes anki teo-

retyczne nie pozwalaj$ na precyzyjn$ specyÞkacj# listy 

predyktorów. W rezultacie badacz decyduje si# na pomiar 

zmiennych, które jedynie podejrzewa o silne zwi$zki ze 

zmienn$ grupuj$c$. Mo!e te! si# zdarzy%, !e badanie 

ma charakter czysto eksploracyjny, ukierunkowany na 

odkrycie efektywnych predyktorów. W jednym i drugim 

przypadku trzeba spodziewa% si# ró!nych komplikacji. 

Niektóre zmienne mog$ by% ma o u!yteczne ze wzgl#du 

na niewielkie ró!nice "rednich w podgrupach. Ponadto 

mo!e si# okaza%, !e dwie (lub wi#cej) zmienne zawieraj$ 

ten sam zasób informacji, nawet je"li ka!da z osobna jest 

dobrym dyskryminatorem. Jednoczesne umieszczenie 

w modelu spowoduje, !e efekty niektórych z nich oka!$ 

si# redundantne, pozbawione wystarczaj$co du!ej dozy 

swoistego, unikalnego wk adu. Je"li nie ma uzasadnio-

nych powodów, !eby mimo wszystko zatrzyma% je w mo-

delu, zmienne s abo dyskryminuj$ce lub redundantne na-

le!y eliminowa%. 

Efektywnym i najpopularniejszym sposobem elimi-

nacji niepotrzebnych zmiennych jest metoda selekcji 

krokowej. Procedura rozpoczyna si# od wyboru i wpro-

wadzenia do modelu zmiennej posiadaj$cej najwi#ksz$ 

bezwzgl#dn$ moc dyskryminacyjn$. W kolejnym kroku 

zmienna ta tworzy wszystkie mo!liwe pary z pozosta ymi 

zmiennymi, w celu wyszukania takiej dwuzmiennowej 

kombinacji, która dyskryminuje silniej ni! inne. Do mo-

delu zostaje w $czona zmienna tworz$ca optymaln$ par# 

z pierwsz$ zmienn$. W trzecim kroku selekcja post#puje 
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wed ug tych samych zasad. W modelu znajduje si# trze-

cia zmienna tworz$ca optymaln$ kombinacj# z pierwsz$ 

i drug$. Proces selekcji trwa tak d ugo, a! w równaniu 

funkcji dyskryminacyjnej pojawi$ si# wszystkie dost#p-

ne zmienne albo do momentu, kiedy oka!e si#, !e w"ród 

zmiennych czekaj$cych na swoj$ kolej nie ma ju! takich, 

które maj$ wystarczaj$co silny autonomiczny efekt. Warto 

jednak pami#ta%, !e o ile o uzyskanym w rezultacie selek-

cji krokowej zbiorze zmiennych dyskryminuj$cych mo-

!emy powiedzie%, !e jest optymalny, o tyle niekoniecznie 

musi on tworzy% najlepsz$ z mo!liwych kombinacji (ta-

kie przypadki nale!$ jednak do rzadko"ci). 
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PRZYPISY

1. Okre"lenie „kanoniczna” nawi$zuje do bliskich zwi$zków 

analizy dyskryminacyjnej i tzw. analizy kanonicznej.

2. Kiedy liczba zmiennych dyskryminuj$cych, p, jest mniej-

sza ni! liczba grup, maksymalna liczba funkcji, q, jest równa p. 

W tym przypadku mamy do czynienia nie tyle z przekszta ce-

niem jakiej" wielowymiarowej przestrzeni w przestrze& sk ada-

j$c$ si# z mniejszej liczby wymiarów, ile raczej z relokacj$ osi, 

tak aby ich po o!enie spe nia o interesuj$ce badacza kryteria.

3. Obliczenia zosta y wykonane w pakiecie statystycznym 

PASW Statistics (SPSS) 18. Równie! w prezentacji tabel i wy-

kresów wykorzysta em standardowe elementy wydruku progra-

mu SPSS dla analizy dyskryminacyjnej.

4. Wspó czynnik korelacji kanonicznej jest produktem tech-

niki statystycznej znanej jako analiza korelacji kanonicznej. 

Jest to metoda badania zwi$zków pomi#dzy dwoma odr#bny-

mi zbiorami zmiennych ilo"ciowych. Poniewa!, jak wcze"niej 

wspomnia em, funkcja dyskryminacyjna bywa nazywana kano-

niczn$ funkcj$ dyskryminacyjn$, warto pokrótce wyja"ni% na 

czym polega podobie&stwo obu metod. Analiza kanoniczna po-

lega na utworzeniu k par liniowych kombinacji, gdzie k oznacza 

liczb# zmiennych w mniejszym zbiorze. Liniowe kombinacje 

w danej parze (ka!da z jednego zbioru) znajduje si# w taki spo-

sób, aby maksymalizowa y korelacje pomi#dzy nimi. Pierwsza 

para jest najsilniej skorelowana; druga przedstawia najwi#ksz$ 

mo!liw$ korelacj#, pod warunkiem !e nie jest skorelowana 

z pierwsz$ i tak dalej. Je"li zmienna grupuj$ca ma dwie grupy, 

korelacja kanoniczna jest po prostu odpowiednikiem korelacji 

r-Pearsona pomi#dzy wynikiem dyskryminacyjnym i zmienn$ 

grupuj$c$. Kiedy grup jest wi#cej, powstaje k – 1 zmiennych 

instrumentalnych (gdzie k to liczba grup), których zwi$zki ze 

zbiorem predyktorów badane s$ w oparciu o procedur# analizy 

kanonicznej. 

5. Warto pami#ta%, !e nawet istotna statystycznie * Wilksa 

w gruncie rzeczy niesie bardzo ma o informacji na temat efek-

tywno"ci funkcji dyskryminacyjnej w fazie klasyÞkacji obser-

wacji. Jest to jedynie test hipotezy zerowej o równo"ci "rednich 

w populacji. Niekiedy nawet niewielkie ró!nice mog$ by% istot-

ne statystycznie, co wcale nie oznacza, !e s$ dobrym narz#dziem 

dyskryminacji pomi#dzy grupami. 
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Discriminant analysis. 

Basic assumptions and applications in social research

Piotr Radkiewicz
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Abstract

This article is dedicated to the discriminant analysis – a statistical method that allows to test differences 

between groups of observations (two or more), based on a set of selected independent variables (predic-

tors). It may be effectively applied to various Þelds of social sciences and practice (psychology, sociol-

ogy, political science, economy, law). Linear combination of independent variables, obtained on a basis 

of the discriminant analysis model, serves as a criterion of assigning observations to different groups. 

Information carried by an independent variables is saved in a synthetic form as discriminant function scores. 

Discriminant analysis may have two goals: discrimination (separation) and classiÞcation (allocation). In the 

Þrst case, a researcher tries to explain causes of differences between groups of observations by making use 

of their characteristics available as “disciriminating” variables. In the second case, a researcher seeks to Þnd 

a mathematical equation, that combines observation’s group characteristics in order to effectively predict 

the unknown group category to which an observation belongs. First part of the article contains a general 

description of the statistical model; the second one includes two empirical examples of its application – for 

two and for four groups of observations.

Key words: discriminant analysis, grouping variable, linear discriminant function, group centroids, classiÞ-

cation, observed and predicted group membership 
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